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59. KITAB AWAL MUIA PENCIPTAAN

Mayoritas periwayat rnenukil seperti di atas. sementara Abu

Dzar tidak mencantumkan "basntalah". An-Nasafi mengganti kata

"kitab" dengan "dzikr" (penyebutan), dan Ash-Shaghani mengganti

kata "kitab" dengan "bab-bab". Adapun maksud penciptaan di sini

adaiah penciptaan makhluk.

1. Apa yang Disebutkan Dalam Firman Allah'

iu L+t'r: a.il-p dri' ii. air'ri't
"Dan Dislah yang Menciptakon (Manusia) dari permulsan.

Kemudisn Mengembalikonnya (Menghidupkan)nya Kembali. Dan

Menghidupkon Kembali itu Adalah Lebih Mudah Bagi-Nya."
(Qs. Ar-Ruum [30]:27)

oi',o ir,. $o. ,tr, oi. ",'-r,,i,, o'-, to

J;'J -fr" : ;*J J"^ .J,,=! +e -P J-r-)t) f".- ;
,'^3-

\_,* a

[}; (itii
(r*,q6rpi7

Ar-Rabi' bin Khutsaim dan Al Hasan berkata. "Semuanya

mudah bagi-Nya". Kata "ahwan" (lebih mudah) berasal dari kata

L'Jr \rJ
E,J

't'('Jc
l)- J

I :'l
t^4J I q !ui
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"hain" dan "hayyin". Sebagaimana kata "lain" dan "layyin", "mai|'
dan " ntayyit" , " dhaiq" dan " dhayyiq" .

Afa'ayiinaa; apakah Kami letih ketika menciptakan

(menghidupkan) kamu dan menciptakan kamu pada penciptaan yang

pertama. Lughuub: Lelah. Athwaar (tingkatantingkatan, batas-batas,

kadar-kadar) maksudnya tingkatan demikian, tingkatan demikian

dikatakan, "Adaa thaurohu", yakni melampaui batas, tingkatan atau

kadarnya.l

i, z

...#) g=".,
2r.

2,o4.
UJ-:q :l

6At t)4t olt,f^i ,; iJw #t $i i,r,=; +') ;L \tuL\;

,I

rJ4J I

t.
O z. /

. C-iJ.rJ

"el'r A
3190. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata, "sekelomp-ok

bani Tamim datang kepada Nabi SAW, maka beliau bersabda, 'Wahai

bani Tamim, bergembiralah kalian'. Mereka menjawab, 'Engkau telah

memberi kabar gembira kepada kami, maka berikanlah (buktikan)

kepada kami (kabar gembira itu)'. Roman wajah Rasulullah SAW

berubah. Kemudian beliau didatangi oleh penduduk Yaman, maka

beliau pun bersabda, 'Wahai penduduk Yaman, terimalah futbar

gembira karena bani Tantim tidak mau menerimanya'. Penduduk

Yaman berkata, 'Kami telah menerimanya'" Lalu Nabi SAW bercerita

tentang awal mula penciptaan dan Arsy. Kemudian seorang laki-laki

datang dan berkata, 'Wahai Imran, hewan tungganganmu terlepas'."

(lmran berkata), "Alangkah baiknya sekiranya aku tidak berdiri (untuk

mencari hewan tunggangan itu)".

\laksudnya Aiiah telah nrcnciptakan tnanusia datam bcirerapa tingkatan kc.iadian, sebagaimana yang

;itcrarrgkan dalaru sLrrah AI MuknrinLirrn. ayat 12,13.1,1- cti
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3191. Dari Imran bin Hushain RA, dia berkata, "Aku masuk

menemui Nabi SAW, dan aku mengikat untaku di depan pintu. Lalu

beberapa orang bani Tamim mendatahgi beliau. Nabi SAW bersabda,

'Terimalah kabar gembira wahai bani Tamim'. Mereka berkata,

'Engkau telah memberi kabar gembira kepada kami maka berikanlah

kepada kami' (hal ini terjadi dua kali). Beberapa saat kemudian

masuklah beberapa orang penduduk Yaman, maka Nabi bersabda,

'Terimalah kabar gembira wahai penduduk Yaman, karena bani

Tamim tidak menerimanya'. Penduduk Yaman berkata, 'Kami telah

menerimanya wahai Rasulullah'. Kemudian mereka berkata, 'Kami
bertanya kepadamu tentang persoalan ini'. Nabi bersabda, 'Allah telah

ada, dan belum ada sesuatu selain Dia, Arsy-Nya di atas air, dan Dia
menuliskan segala sesuatu pada Adz-Dzilcr, dan Dia menciptakan

langit dan bumi'. Tiba-tiba seseorang berseru, 'Untamu telah pergi

wahai Ibnu Hushain'. Aku pun berangkat dan ternyata unta itu telah

terhalang oleh fatamorgana. Demi Allah, sungguh aku berharap

sekiranya aku biarkan saja unta itu."
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3192. Dari Thariq bin Syihab, dia berkata, "Aku mendengar

Umar RA berkata, 'Nabi SAW pemah berdiri di antara kami, lalu

beliau mengabarkan kepada kami tentang awal mula penciptaan

hingga penduduk Surga masuk ke tempat-tempat mereka dan

penduduk Neraka masuk ke tempat-tempat mereka. Hal itu dihafal

oleh mereka yang hafal dan dilupakan oleh mereka yang lupa'."

.Gii
3193. Dari Abu Hurairah RA dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, *Allah ta'ala berfirman, 'Anak keturunan Adam mencaci

maki Aku padahal tidak pantas baginya untuk mencaci-Ku. Ia
mendustaksn-Ku padahal tidak pantas baginya untuk mendustakan-

Ku. Adapun caciannya adqlah perkataannya; 'Sesungguhnya Aku

memiliki anak'. Sedangkan pendustaannya adalah perkatoannya;
'Dia tidak dapat mengembalikanku (menghidupkan kembali)

sebagaimana Dia menciptakanku dari permulaan' ."
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3194. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Ketika Allah menetapkon ciptaan maka Dia menulis dalam
kitub-Nya yang ada pada-Nya di atqs Arsy, 'Sesungguhnya rahmqt-
Ku t e lah mengalahkan kemurkaan-Ku' ."

Keterangan Hadits:
Ar-Rabi' yang disebutkan di atas adalah Ar-Rabi' bin Khutsaim.

Dia berasal dari Kufah dan termasuk salah seorang pemuka tabi'in.
Sedangkan Al Hasan adalah Al Hasan Al Bashri.

Maksud perkataan keduanya, "Semuanya mudah bagi-Nya",
yakni baik memulai penciptaan maupun mengembalikannya setelah

dibinasakan. Dengan demikian keduanya memahami kata 'lebih
mudah' pada ayat tersebut bukan dalam rangka perbandingan, tetapi
sekadar menunjukkan sifat. Hal itu seperti kalimat 'Allahu Akbar'
(Allah Maha besar). Begitu pula dengan perkataan seorang penya'ir,
"Sungguh aku tidok tahu bahwa diriku lebih ketakuton", yakni sangat

ketakutan.

Atsar Ar-Rabi' diriwayatkan melalui sanad yang maushul oleh
Ath-Thabari dari jalur Mundzir Ats-Tsauri. Sedangkan otsar Al Hasan

diriwayatkan Ath-Thabari dari jalur Qatadah -aku kira dari Al
Hasan- dengan lafazh, ";t ,1tr # Fi ,e;:.ri. ,1 f LVi U:tOy,

(Mengembalikan penciptaan (setelah dibinasakan) lebih mudah bagi-
Nya doripada memulai penciptaan itu sendiri, dan semuonya adalah
mudah bagi Allah). Secara zhahir kata'ahwarz' (lebih mudah) pada

ayat di atas tetap menunjukkan perbandingan. Pernyataan serupa

dinukil dari Mujahid seperti diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dan

selainnya.

Abdurrazzaq menyebutkan dalam tafsirnya dari Ma'mar, dari

Qatadah, bahwa Ibnu Mas'ud biasa membaca ayat itu dengan bacaan,
a, , o1 . -t.-i-b d1b'g'1 (dan ia adalah mudah bagi-Nya). Kemudian sebagian

uturnu menukil dari Ibnu Abbas bahwa dhamir (kata ganti) pada
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kalimat, n-lE (baginya) kembali kepada makhluk. Sebab penciptaan

makhluk di mulai dari setetes air (mani) kemudian segumpal darah

lalu sekerat daging. Sementara penciptaan kembali setelah

dibinasakan cukup dengan mengatakan 'kun fayakuz' fiadilah maka
jadilah ia). Dengan demikian, proses pengembalian ciptaan adalah

lebih mudah bagi makhluk. Akan tetapi penafsiran ini tidak terbukti
berasal dari Ibnu Abbas, tetapi berasal dari Al Kalbi, seperti dikatakan

Al Farra'. Sebab penafsiran tersebut berkonsekuensi bahwa ayatyang
dimaksud khusus berkenaan dengan penciptaan makhluk hidup.

Disamping itu kita tidak akan menemukan apa yang dimaksud oleh
kata ganti "nya" pada ayat sesudahnya, dalam surah Ar-Rutm ayat27,

.riili6ir 'Aj po, bogi-Nya srfur yang Maha tinggi).

Ibnu Abi Hatim menukil dari Ibnu Abbas melalui sanad yang

shahih tentang firman-Nya, ^4bl'*i (tebih mudah bagi-Nya). Az-

Zajjaj berkata, "Manusia diajak berkomunikasi dengan apa yang

mereka pahami. Karena menurut mereka, mengembalikan ciptaan
(setelah dibinasakan) adalah lebih mudah dibandingkan
menciptakannya pada kali pertama. Maka hal itu dijadikan sebagai

permisalan dan bagi Allah sifat yang Maha Tinggi."
Ar-Rabi' meriwayatkan dari Imam Syaf i 

-mengenai 
ayat di

atas- bahwa dia berkata, "Adapun firman-Nya 'dan ia lebih mudah

bagi-Nya', yakni dalam hal kemampuan melakukan hal itu, bukan
berarti ada sesuatu yang besar dan berat bagi Allah. Sebab Allah
hanya mengatakan 'kun' (ladilah) kepada sesuatu yang belum ada, lalu
sesuatu itu menjadi ada". Pernyataan Imam Syah'i ini telah dinukil
Abu Nu'aim. Hal serupa dinukil pula oleh Ibnu Abi Hatim dari Adh-
Dhahhak, dan pendapat inilah yang menjadi kecenderungan Al Farra'.

fui *', ,*r *3 ,fr t P , ",i'r"fi lKata 'hain, dan

'ha1,yin' seperti 'lain' dan 'layyin', 'mait' dan 'mayyit', serta 'dhaiq'

dan 'clhayyiq'). Ketika menafsirkan surah Qaaf ayat I 1, i:Lii 
^'. 

WiJ
u-a (Dan Kami hidupkan dengan air itu tanah yang mati [keringJ),

Abu Ubaidah berkata bahwa kata"maitar" dalam ayat tersebut seperti
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kata 'hain', 'lain' dan 'dhaiq', dimana semua huruf ya' pada kata
tersebut dapat dibaca tanpa tasydid dan dapat pula dibaca dengan
tasydid." Hal serupa akan disebutkan pula pada akhir tafsir surah An-
Nahl.

Sementara dari Al A'rabi disebutkan bahwa bangsa Arab biasa
menggunakan kata "hain" dan "lain" dalam konteks pujian, dan
menggunakan lafazh "hayyin" serta "layyin" dalam konteks celaan.
Kata "hain" berasal dari kata "haun" yang bermakna ketenangan dan
kewibawaan. Di antara penggunaan kata "hain" dengan makna ini
adalah firman-Nya dalam surah Al Furqaan l25l ayat $, sib o:;X"
ul^ ,p\\i lorong-orang yang berjalan di atas bumi dengan rendah

hat i). Berbeda dengan kata " hayyin" .

'-.3tb "*Jbi"*ii'a- t:Jb gfii 1,;*ti1 (Afa'ayiinaa; apakah

Kami letih ketika menciptakan [menghidupkanJ kamu don
menciptakan kamu pada penciptaan yang pertama). Seakan-akan
Imam Bukhari hendak mengatakan bahwa kalimat afa'aiyiinaa
(Apakah kami letih) dipahami sebagai pertanyaan dalam konteks
pengingkaran. Maksudnya, sungguh penciptaan pertama tidak
menjadikan Kami letih ketika Kami menciptakan (menghidupkan)
kamu kembali. Imam Bukhari tidak menggunakan kata ganti orang
ketiga demi menyesuaikan dengan lafazh yang tersebut dalam Al
Qur'an surah An-Najm [53] ayat 32, ,p\\i e €Ut ilE Si.i g pia
lebih mengetahui [tentang keadaanJmu kettko Dia menjadikon kamu
dari tanah).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid
tentang firman Allah dalam surah Qaaf [50] ayat 15, J\\i 6n:a r41
(Maka apakah Kami letih dengan penciptaan yang pertama?). Dia
berkata, "Apakah menghidupkan kamu sebagai ciptaan yang baru
menjadikan Kami letih, sehingga kamu meragukan akan hari
kebangkitan?"

Para ahli bahasa berkata, "Jika dikatakan'ayiitu bil amri' maka
artinya aku tidak tahu cara menangani urusan ini'. Atas dasar ini pula
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maka seseorang yang tidak dimengerti perkataannya disebut 'al
awu'."

i-.orJr ,tldl ftughub: Letih).Ini adalah penafsiran surah Qaaf

[50] ayat 38, e_J j-(.:.:- 61(Dan Kami sedikitpun tidak ditimpa

keletihan). Kata "an-nashab" sama seperti kata "ot-ta'ab" baik dari

segi pola maupun maknanya. Penafsiran yang dikutip Imam Bukhari

adalah panafsiran Mujahid, seperti dinukil oleh Ibnu Abi Hatim.

Kemudian Ibnu Abi Hatim menukil dari Qatadah, "Allah

mendustakan orang-orang Yahudi atas anggapan mereka bahwa Allah

beristirahat pada hari ketujuh. Maka Allah berfirman 'Dan Kami

sedikitpun tidak ditimpa keletihan' .

i-f fr't-a') ,;i? fr'tA :1ftrtVi1(Athwaar; ringkaran demikian dan

tingkatan demikian). Imam Bukhari bermaksud menafsirkan firman-

Nya dalam surah Nuh lTll ayat 14, L(*1'€* S1 lOio sesungguhnya

telah menciptakan knmu dalam beberapa tingkatan kejadian). Kata

athwaar artinya keadaan-keadaan yang berbeda-beda. Bentuk

tunggalnya adalah thaur.

Ibnu Abi Hatim menukil dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu

Abbas bahwa makna kata athwqar (pada ayat tersebut) adalah

beberapa tingkatan (fase) penciptaan manusia dari setetes air mani,

lalu menjadi segumpal daging, dan seterusnya. Pernyataan serupa

dinukil pula oleh Ath-Thabari dari Ibnu Abbas serta para ahli tafsir

lainnya. Lalu Ath-Thabari berkata, "Maksudnya adalah perbedaan

kondisi manusia berupa sehat dan sakit. Ada pula yang mengatakan

bahwa maknanya adalah keragaman ras dan bahasa".

Selanj utnya, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:

Pertama, hadits Imran bin Hushain melalui jalur Shafwan.

f I ,t * ,E (Sekelompok bani Tamim datang). Mereka

adalah utusan bani Tamim. Waktu kedatangan mereka serta sebagian

nama mereka akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang

peperangan.
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\3';i.:ljLi (Mereka berkata, "Engkau telah memberi kabar

gembira kepada kami"). Orang yang mengucapkan perkataan ini di

antara rombongan tersebut adalah Al Aqra' bin Habis. Hal ini telah

disebutkan Ibnu Al Iauzi.
t t.. . A,.1'+)';;A (Roman wajah beliau berubah). Mungkin karena

menyesaii sikap mereka yang lebih mementingkan urusan dunia, atau

karena saat itu beliau tidak menemukan sesuatu yang dapat

melunakkan hati mereka, atau mungkin pula disebabkan dua hal

tersebut.

fit'Jjri L;W (Penduduk Yaman mendatangi beliau). Mereka

adalah suku Asy'ari yang merupakan suku Abu Musa Al Asy'ari'

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits Imran ini disertai keterangan

yang dapat mendukung kesimpulan tadi. Kemudian tampak bagi saya

bahwa yang dimaksud penduduk Yaman di tempat ini adalah Nafi' bin

Zaid Al Himyari bersama para utusan suku Himyar yang

menyertainya. Dalil pendapat ini telah saya sebutkan pada bab

"Kedatangan Suku Asy'ari dan Penduduk Yaman". Saya telah

jelaskan pula bahwa penyebutan suku Asy'ari bergandengan dengan

penduduk Yaman (padahal mereka termasuk bagian dari penduduk

Yaman) memiliki rahasia tersendiri, yaitu bahwa waktu kedatangan

suku Asy'ari berbeda dengan kedatangan utusan penduduk Yaman

yang disebutkan pada hadits di atas, dan masing-masing mereka

memiliki kisah tersendiri.

t{-#t r jit lferfmalah oleh kalian berita gembira).Iv{aksudnya,

terimalah dariku sesuatu yang akan membuat kalian bergembira jika

kalian mengambilnya, yaitu surga. Seperti pemahaman tentang agama

dan pengamalannya. Iyadh meriwayatkan bahwa dalam riwayat Al
Ashili disebutkan dengan kala "yusrnq". Kemtrdian iyadh berkata,

"Akan tetapi yang benar adalah versi yang pertama (yakni busyraa)."

#- n\11Koruno ia [bani TamimJ tidak menerimanya). Dalam

riwayat lain disebutkan, (ifi | ;ti lOisebabkan ia [bani Tomim] tidak
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menerimanya). Namun, ada pula yang meriwayatkan, t4:il" lJ ol (jika

ia [bani TamimJ tidak menerimanya).

,?-lt: d;ir "*L:t;- J'r ib io' ,,p 'ulr .t;:a (Nabi SAW mutai

bercerita tentang owal mula penciptaan dan Arsy). Maksudnya, Nabi

SAW bercerita tentang awal mula penciptaan dan keadaan Arsy.

Seakan-akan mereka bertanya tentang keadaan alam ini (dan makna

inilah yang lebih kuat). Namun, ada pula kemungkinan mereka

bertanya tentang jenis makhluk yang pertama. Berdasarkan

pemahaman pertama, maka pemyataan Nabi SAW berkonsekuensi

bahwa yang pertama diciptakan dari alam ini adalah langit dan bumi.

Sementara menurut pemahaman kedua bahwa Arsy dan air lebih

dahulu diciptakan daripada langit dan bumi. Dalam kisah Nafi' bin

Zaid disebutkan, i\1ft; S:ti'*'dilij (Kami bertanya kepadamu

tentang awal mula urusan ini).

e/jtX lte ,rrll (Mereka berkata, "Kami datang untuk bertanya

kepadamu"). Demikian yang tercantum dalam rira'ayat Al
Kasymihani. Sementara dalam riwayat selainnya disebutkan, 'lLii

U1--J (Kami mendatangimu untuk bertanya kepadamu). Dalam

pembahasan tentang tauhid, Imam Bukhari memberi lvyylgvl'1as, '{ii6'1

#il' ,!(Dan kami ingin memperdalam pemaharnan tentang agama).

Lafazh serupa terdapat pula dalam kisah Nati' binZaid yang baru saja

kami sebutkan.

i-li tii i:p (7.entang urusan lrr). Maksudnya, keadaan dam

yang nyata ini. Kata amr (perintah) terkadang digunakan dengan

makna substansi perintah, urusan, keputusan, motivasi untuk berbuat,

dan lain-lain.

i*iA'*-il; ii,, o€ gualt telalt atla dan belum acla sesuatu

seloin-Nya). Dalam riwayat berikut pada pembahasan tentang tauhid

disebutkan, 4 .e"$Ji1 1Oo" belum ada sesuatu sebelum-Nya).

Sementara dalam riwayat selain Imam Bukhari disebutkan, 'r;*|fr l')
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ie;i lDan tidak ada sesuatu bersama-Nya). Perbedaan versi ini sangat

mungkin disebabkan oleh para periwayat yang meriwayatkan dari segi

makna. Sebab semua riwayat itu bersumber dari satu kisah. Ada pula

kemungkinan periwayat menukil riwayat ini dari doa Nabi SAW pada

saat melakukan shalat malam 
-seperti 

telah disebutkan dari hadits

Ibnu Abbas- yaitu, ".}-;3J4]jJJ lll; Uf (Engkau adalah yang

pertqma, dan tidak ada sesuatu sebelum'Mu). Hanya saja riwayat

pada bab di atas lebih tegas dalam menafikan.

Pada hadits ini terdapat dalil bahwa tidak ada sesuatu selain

Allah, baik air atau arsy maupun selain keduanya. Karena semua itu

termasuk selain Allah. Adapun makna kalimat, :t iJ' jb'ei'f i (Dan

arsy-Nya berada di atas air) adalah bahwa Allah lebih dahulu

menciptakan air, lalu Dia menciptakan arsy di atas air tersebut.

Dalam riwayat Nafi' bin Zaid Al Himyari disebutkan, 'a!'p ts€

'#.u;t ,.p3\rt orj"1)r';* i ,q't 'i 
''i 

l..&i ,jrl6 /iiir gv d:6j' ,J"
(Arsy-Nya di atas air, kemudian Dia menciptakan qalam [penal dan

berfirman, 'Tulislah apa yang akan teriadi', Kemudian Allah

menciptakan longit dan bumi sertq apa yang ada di dalamnya)."

Riwayat ini menegaskan tentang urutan ciptaan setelah crsy dan air.

e'tli: ctrqLjt *i .\eiY i"r, e'Si .:6, ob'05'i o'6i

(Arsy-Nya di atas air, dan Dia menuliskan segala sesuatu pada adz-

dzilcr, dan Dia menciptakan langit don bumi). Demikianlah ketika

perkara ini disebutkan dengan menggunakan kata sambung 'tt'ow',

(dan). Sementara dalam pembahasan tentang tauhid disebutkan, 
-eV 

i
C\\r:,>t3o,ir (Kemudian Dia menciptakan langit dan bumi). Akan

tetapi kata sambung "tsumma" (kemudian) tidak ditemukan kecuali

ketika menyebutkan penciptaan langit dan bumi. Sementara Imam

Muslim meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Umar dari Nabi SAW,

us: ? ,iI ';;;r! ,t\\t) ctri*.l)t 'et ;-'oi'# ,lydt 1-:t;, fi hr'or

,r it * "1,'-i 
(Sesungguhnya Allah menetapkan kadar-kadar ciptaart
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sebelum menciptaknn langit dan bumi selama 50 ribu tahun, dan arsy-

Nya berada di atas air). Hadits ini menguatkan riwayat yang

menyebutk ar^, jb\\tt et :;:Jt'il"'i (Kemudian Dia menciptakon

langit dan bumi). Yakni menggunakan lafazh yang menunjukkan

urutan kejadian.

Catatan:

Pada sebagian riwayat, hadits tersebut diberi tambahan, hr irr-i
tU * 6 o\t tibt ,:afi, ,;b lj (Altah telah ada dan tidak ada sesuatu

bersama-Nya, dan Dia sekarang sebagaimana keadaan-Nya dahulu).

Akan tetapi tambahan ini tidak ditemukan pada satupun di antara

kilab-kitab hadits. Masalah ini telah disebutkan oleh Ibnu Taimiyah.

Namun, tambahan yang tidak tercantum dalam kitab-kitab hadits

hanya dari kalimat, ... i,ir Ss (Dan Dia sekarang...). Adapun makna

kalimat, A;i .;b fi hr iri (Dan tidak ada sesuatu bersama-Nya), sama

dengan makna hadits di atas, e:t .;3lti (Dan tidak ada sesuatu

selain-Nya). Lalu dalam biografi Nafi' bin Zaid Al Himyari

disebutkan, i:*;i I ilr .lr-i (Allah telah ada, tidak adq sesuotu

selain-Nya), yakni tanpa menyebutkan kata sambung "dan".

:U,i' ,rb e|, iskl (Arsy-Nya di atas air). Ath-Thaibi berkata,

"lni adalah pembahasan tersendiri; karena sesuatu yang dikatakan
qadim adalah yang tidak didahului oleh apapun, dan tidak pula
disaingi. Akan tetapi kalimat 'arsy-Nya di atas oir', merupakan

isyarat bahwa air dan arsy merupakan permulaan alam, karena

keduanya diciptakan sebelum penciptaan langit dan bumi, dan tidak
ada sesuatu di bawah arsy saal itu selain air.

Kesimpulan, bahwa makna urntun, "Arsy-Nya di atas air"
dibatasi oleh kalimat, "Don tidok ada sesuatu selain-Nya." Maka
keberadaan Allah adalah dari segi azoliyah (yakni ada tanpa

permulaan) dan keberadaan arsy dan air adalah dari segi huduts (yuk i
ada setelah sebelumnya tidak ada).
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Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari hadits Razin

Al {lqaili dari Nabi SAW, i}t H'Er rf.ir t1 (Sesungguhnya air

di c i r.rl * ks n s e b elum ar sy). Imam At-Tirmidzi men-s hahlft -kannya. As-

Su,.li rireriwayatkan dalam tafsirnya melalui sejumlah sanad, ;j iirr ii1

,u;i, |# #; \*-t*'44 lSrtrngguhnya Atlah belum menciptakan

sesualu dt untarc ciptaan-Ny,a sebelum air). Adapun riwayat yang

dinukil Imam Ahmad dan At-Tirmidzi -dan dia men-shahih-

kannya- dari hadits Ubadah bin Shamith dari Nabi SAW, |rV 6'J3i

Yqt lp",'-:li,i.s'S 6r"*,13i ,j6 i ,'Ju,tlnt Vrng perroma

diciptaknn Allah adalah qalam (pena). Kemudian Dia berfirman,
'Tulislah!' Maka ditulislqh apa yang akan terjadi hingga hari
Kiamat). Riwayat ini mungkin untuk digabungkan dengan hadits
terdahulu, bahwa qalam lebih dahulu diciptakan dibanding ciptaan-
ciptaan lain kecuali air dan arsy, atau ia merupakan ciptaan pertama di
antara ciptaan-ciptaan yang di tulis. Seakan-akan dikatakan
kepadanya, "Tulislah yang pertama diciptakan."

Adapun hadits, ,1-ilir hr ;ji S S\1 gang pertama diciptakan

Allah adalah akoD, tidak memiliki jalur periwayatan yang akurat.

Kalaupun hadits itu shahih maka dapat digabungkan seperti di atas.

Abu Ala' Al Hamadani meriwayatkan bahwa para ulama
berbeda pendapat dalam menentukan mana yang diciptakan lebih
dahulu; apakah arsy ataukah qalam (pena)? Dia berkata, "Mayoritas
ulama berpendapat bahwa arsy diciptakan lebih dahulu. Namun, Ibnu

Jarir dan sejumlah ulama yang sepaham dengannya memilih pendapat

yang sebaliknya". Ibnu Abi Hazim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair

dari Ibnu Abbas, dia berkata , 9G i* ?4 o';rrir ilUr \t'gu

,ry ;,:ut rl"fi 6 :Jlit r|-ki ,;";,st * 'u')'rlat',#,tl'Sl 
ntu_,Sut

yqt ii Jl di- g. {.lttrt menciptakan lauh mahfuzh 7embaran yang

terpeliharal sejauh perjalanan 5A0 mhun. Lalu Allah berfirtnan
kepada qalam fpenal dan saat itu Allah beroda di atas arsy,
'Tulislah!' Qalam berkata, 'Apakah yang aku tulis?' Allah berfirman,
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'llmu-Ku tentang ciptaan-Ku hingga hari Kiamat'."). Dia
menyebutkan riwayat ini ketika menafsirkan surah AI Israa'. Namun,
tidak ditemukan keterangan bahwa qalam diciptakan lebih dahulu
daripada orsy,bal'tkan yang nampak adalah sebaliknya.

Imam Al Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al Asma' Wa Ash-
Shfat dari Al A'masy dari Abu Azh-Zhibyan dari Ibnu Abbas, dia
berkata, i.Ji ,J,t rl3i q 4U,,Sut.l.iri , it]A/fir ir '# 6 J3i

!, ".r, ?q,;i{r :i;teJ..tU 4s ; \"* ,qitilt lrang pertoma

diciptakan Allah adalah qalam, lalu Allah berfirman kepadanya,
'Tulislah!' Ia berkata, 'Wahai Rabbku, apakah yang aku tulis?' Allah
berfirman, 'Tulislah qadar (ketentuan)'. Maka ditulislah apa yang
akan terjadi sejak hari itu hingga hari Kiamat).

Sa'id bin Manshur meriwayatkan dari Abu Awanah dari Abu
Bisyr dari Mujahid, dia berkata, ,**t,ir*<Srria6 SVt Al*:tiU.

:6i, f ,t\\i (Permulaa, ,fptoor'adalah arsy, air dan howa, don

bumi diciptakan dari air). cara menggabungkan semua atsar ini
cukup jelas.

7f F ;'Ot e S t (Menulis segala sesuatu pada adz-dzilcr).

Maksudnya, ditulis pada tempat adz-dzilcr (auh mahfuzh) segala
sesuatu yang akan terjadi.

Hadits ini mengandung keterangan mengenai bolehnya bertanya
tentang awal mula hal-hal yang ada dan membahasnya, juga
diperbolehkannya orang yang berilmu untuk menjawab masarah-
masalah itu sesuai pengetahuannya. Namun, mereka juga boleh untuk
tidak memberi jawaban jika khawatir dapat merusak keyakinan orang
yang bertanya.

Hadits ini menjadi dalil bahwa jenis zaman dan macnmnya
termasuk perkara yang huduurs (yakni ada setelah sebelumnya tidak
ada), dan Allah mengadakan semua makhluk ini setelah sebelumnya
tidak ada bukan karena faktor tidak mampu bahkan sesungguhnya
Allah mampu dan berkuasa melakukannya.
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Sebagian ulama menyimpulkan dari pertanyaan orang-orang

dari suku Asy'ari dalam kisah ini, bahwa pembicaraan tentang

uskuluddin (dasar-dasar agama) dan masalah alam, terus berlangsung

dalam keturunan mereka hingga mencuat kepermukaan pada Abu

Hasan Al Asy'ari. Demikian menurut Ibnu Asakir.

tw siris (seseorang berseru). Dalam riwayat lain, :jui ,yt;W
Oty\e ti- lseorang takiJaki datang dan berkata, 'Wahai Imran...'.).

Akan tetapi saya tidak menemukan keterangan tentang nama laki-laki
tersebut dalam semua riwayat.

o , to, . o

;#r oit ui ei--tU i-;ii (Untamu telah pergi wahai lbnu

Ausnainl. Maksudnya, terlepas. Dalam riwayat pertama disebutkan,
'OJ;t o(k s-iluikl|r;j Tsrorrng laki-laki datang dan berkata,

'Wahai Imran, hewan tungganganmu...'.). Maksudnya, kejarlah
hewan tungganganmu, atau hewan tungganganmu telah pergi. Makna
kedua ini didukung oleh lafazh pada riwayat yang lain. Aku tidak pula

menemukan nama laki-laki yang dimaksud.

Lr i)r e:t'&"e tty (Ternyata unta itu telah terhalang oleh

fatamorgarza). Maksudnya, aku tidak dapat lagi melihat unta tersebut

karena terhalang oleh fatamorgana. Fatamorgana adalah sesuatu yang

dilihat pada siang hari di tengah padang pasir yang menyerupai air.

4;'d? $ oi:j )lrg lOemt Allah, sungguh aku berharap

sekiranya unta itu aku biarkan saja). Dalam pembahasan tentang

tauhid disebutkan ,ii ij4t 6 (Aku biarkan saja ia pergi dan aku

tidak berdiri [meninggalknn NabiJ). Hal itu karena dia mengira bahwa

dia berdiri sebelum Nabi SAW menyempurnakan ceritanya.

Saya (Ibnu Hajar) berusaha mendapatkan sambungan cerita

yang diduga Imran telah luput darinya, hingga akhirnya saya

menemukan kisah Nafi' bin Zaid Al l{imyari. IvIaka dugaan saya pun

semakin kuat bahwa tidak ada perkara khusus yang luput dari Imran.

Sebab dalam kisah Nafi' bin Zaid Al Himyari tidak ditemukan

keterangan yang lebih dari apa yang tercantum dalam hadits Imran.
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Hanya saja pada bagian akhir disebutkan, ,F': p 
-'f ,-* uyt:

(Alloh Azzo Wajalla bersemayam di atas Arsy-Nyo).

Kedua, hadits Umar, "Rasulullah SAW pernah berdiri di antara
knmi, lalu beliau mengabarkan kepada kami tentang awal mula
penciptaan hingga penduduk Surga masuk ke tempat-tempat mereka."

Kebanyakan periwayat menukil hadits ini melalui Isa dari
Raqabah. Akan tetapi sebagian mensinyalir bahwa dalam sanad

tersebut tidak lengkap. Ibnu Al Falaki berkata, "semestinya di antara

Isa dan Raqabah terdapat seorang periwayat yang bernama Abu
Hamzah. Demikian yang ditegaskan Abu Mas'ud." Ath-Thuraqi
berkata, "Penyebutan Abu Hamzah tidak ditemukan dalam riu.ayat Al
Farabri, tetapi dalam riwayat Hammad bin Syakir. Dalam riwayatnya
dari Imam Bukhari disebutkan, 'Isa meriwayatkan dari Abu Hamzah
dari Raqabah...'. Demikian pula yang dikatakan oleh Ibnu Rumaih
dari Al Farabri."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal serupa ditegaskan Abu
Nu'aim dalam kitabnya Al MustakhraT. Sementara dia meriwayatkan
Shahih Bukhari melalui jalur Al Jurjani dari Al Farabri. Jika demikian
maka perbedaan tersebut berasal dari Al Farabri. Kemudian saya

dapati bahwa nama Abu Hamzah tidak tercantum pula dalam riwayat
An-Nasafi. Namun, dia justru mengganti dengan periwayat lain yang

bernama Dhabbah. Menurut dugaan saya bahwa nama Abu Hamzah

disisipkan dalam riwayat Al Jurjani, sementara Al Jurjani dinyatakan
sebagai periwayat yang tidak teliti.

Isa yang disebutkan dalam sanad hadits di atas adalah Isa bin
Musa Al Bukhari yang bergelar Ghunjar. Tidak ada riwayatnya dalam

Shahih Bukhari selain di tempat ini. Riwayat yang dimaksud telah
disebutkan melalui sanad yang moushul dalarn Musnad Raqabah,

melalui Isa dari Abu Hamzah (yaitu Muhammad bin Maimun As-
Sukkari) dari Raqabah Ath-Thabarani bin Mashqalah. Hadits ini tidak
hanya dinukil Isa, bahkan riwayat serupa telah dinukil Abu Nu'aim
dari Ali bin Al Hasan bin Syaqiq dari Abu Hannah, hanya saja sanod-
nya lemah.
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o-yi J:i -yS ufr lrufngga penghuni surga masuk).Ini adalah

tujuan akhir dari perkataan Umar, "Beliau mengabarkan kepada
kami." Yakni, beliau SAW mengabarkan kepada kami tentang awal
mula penciptaan secara berurutan sampai kabar tentang tempat
penghurii surga dan neraka. Penggunakan kata kerja pada masa
lampau (.madhi) pada kalimat ini untuk mengungkap kejadian yang
akan datatg adalah bertujuan untuk memberi penekanan bahwa berita
yang diterima dari Nabi SAW pasti akan terjadi. Karena seharusnya

kalimat itu berbunyi, "hingga nanti penghuni surga masuk...".
Kalimat ini menunjukkan pula bahwa Nabi SAW mengabarkan

tentang keadaan seluruh makhluk dalam satu kesempatan saja, sejak
awal penciptaan hingga dibinasakan dan dibangkitkan kembali,
sehingga mencakup kabar tentang permulaan, kehidupan dan
kebangkitan. Menjelaskan semua perkara yang luar biasa ini dalam
satu majlis saja merupakan perkara yang sangat hebat. Disamping hal
ini adalah sebagai mukjizat, tidak dapat disangkal juga bahwa beliau
memiliki jawami' al kalim (kata-kata singkat tetapi sarat dengan
makna).

Hal yang serupa, adalah riwayat yang dinukil At-Tirmidzi dari
hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata, 1' i;,.1 W C;
,t',-"qL-rt rj-i' :.ri,jir ::- e*nJ,'Jt$ ,y6.f :y * *r y 1O' ,'l2

#.ti"*ei, *| tl:,4;rur 66 L*i:, fa' ,yiir;,:,i **ld'
,Sf' FI eJal .'rtt Jif C y !,Y eqy.Ja ; .rs.1 $:',-p;r1
#r ,f ,p"i't F e"af :?t4'153" 7V i,la"j rt6 :i'Jui
(Rasulullah SAW keluar kepada kami dan di tangannya terdapat dua
kitab. Lalu beliau berkata tentang kitab yang ada di tangan kanannya,
'lni adalah kitab dori Tuhan semesta alam. Di dalamnya terdapot
noma-nama penghuni surga beserta nama-nama bapak-bapak mereka
dan kabilah-kabilah mereka, kemudian disebutkan secara garis besar
akhir dari mereka, mereks tidak akan ditambah dan tidak dikurangi
sedikitpun'. Kemudian beliau bersabda tentang kitab yang di tangan
kirinya sama seperti itu pada penghuni neraka". Lolu pada bagian
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akhir hadits disebutkan, " Beliau mencampakkan kedua kitab itu
dengan tangannya seraya bersabda, 'Tuhan kamu telah selesai

(menetapkan) keadaan para hamba; segolongan berada di surga dan

segolongon berada di sa'ir [nerakaJ)." Sanad hadits ini hasan.

Adapun letak kesamaannya dengan hadits terdahulu bahwa pada

hadits pertama diungkapkannya perkara yang panjang dalam waktu

yang singkat. Sementara pada hadits ini materi yang sangat besar

dapat ditempatkan pada ruang yang sempit. Secara zhahit, kalimat

"Beliau mencampakkan keduanya" setelah kalimat, "Di tangannya

terdapat dua kitab", menunjukkkan bahwa mereka melihat kitab

tersebut dengan mata kepala mereka.

Hadits pada bab ini didukung oleh hadits Hudzaifah yang akan

disebutkan pada pembahasan tentang qadar, dan didukung pula oleh

hadits Abu Zaid Al Anshari yang diriwayatkan ITT Ahmad dan

Muslim, dimana Abu Zaid berkata, rg$iE h' & i' Jr-)6. &
*'i 'A$'J;i1 i 'fu,u-t ;t'l;htrl'* i,;:a';'*
U.b ,-? l;}x'p:rl'i';asr ,u J j i 'pt u*, ,j; u:W |:r
JLbi .jtb6 "ij.t-t '$ *: ou n $:ra';Ht (Rasutuilah SAW

mengimami kami pada shalat Subuh. Lalu beliau naik mimbar don

berkhutbah kepada kami hingga dotang waktu zhuhur. Kemudion

beliau turun dan mengimami kami shalat Zhuhur. Setelah itu beliau

naik mimbar dan berkhutboh. Lalu beliau shalat Ashar dan demikian

hingga matahari terbenam. Beliau menceritakan kepada kami apa

yang telah terjadi dan apa yang akan terjadi. Moka orong yong paling
mengetahui di antara kami adalah yang paling hrfal). Ini adalah

redaksi riwayat Imam Ahmad.

Imam Ahmad telah meriwayatkan hadits tersebut dari Abu Sa'id

dengan dua versi; yaitu secara ringkas dan lengkap. Imam At-Tirmidzi
juga meriwayatkan dari Abu Sa'id secara lengkap. Dia menyebutkan

nya dibawah judul bab "Apa yang Dikhutbahkan Nabi SAW Tentang

hal-hal yang Akan Terjadi Hingga Hari Kiamat". Lalu dia menyebut

kan hadits tersebut, .*iraf* 6'y-'JJ:io h' d* it J*:6r*',:t
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'+';tLa:spi rr a;tur #S\LX*LI:C11+it i :g
'4 |* Vt (Suatu hari Rasulullah SAW mengimami kami shalat

Ashar, kemudian beliau SAW bercerita kepada kami dan tidak
meninggalkan sesuatu pun yqng akan terjadi hingga hari kiamat
melainknn dikabarkannya kepada kami. Hal itu dihofal oleh orang
yang menghffilnya dan dilupakan oleh orang yang melupakannya).

Setelah menyebutkan hadits tersebut Imam At-Tirmidzi
berkomentar, "Hadits tersebut hasan, dan sehubungan dengan masalah

ini dinukil pula dari Hudzaifah, Abu Zaid bin Akhthab, Abu Maryam,
dan Al Mughirah bin Syu'bah." Imam At-Tirmidzi tidak menyebutkan
hadits Umar sebagai salah satu nadits yang berbicara dalam masalah

ini, padahal hadits Umar memenuhi kriteria hadits shahih dalam
pandangannya.

Hadits Abu Zaid yang disitir Imam At-Tirmidzi menjelaskan
waktu dan tempat khutbah Rasulullah yang disebutkan dalam hadits
Umar. Adapun tempatnya adalah di atas mimbar. dan waktunya sejak

matahari terbit hingga matahari terbenam.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA yang tergolong sebagai hadits
qudsi.

iii ljt ,#" (Anok keturunan Adam mencaci maki Aku). Kata

asy-syotm (caci maki) merupakan sifat yang menunjukkan
kekurangan. Tidak diragukan lagi menganggap Allah memiliki anak

adalah berkonsekuensi bahwa Allah bersifat haadits (ada setelah

sebelumnya tidak ada), dan ini adalah puncak kekurangan pada diri
Sang Pencipta Yang Maha Suci lagi Maha Tinggi. Adapun letak
hubungan hadits dengan judul bab terdapat pada kalimat, "Dia tidak
dapat mengembalikanku sebagaimana Dia menciptakonku pado
permulaan". Ini adalah perkataan di antara para penyembah berhala
yang mengingkari adanya hari kebangkitan.

Keempat, hadits Abu Hurairah RA tentang rahmat Allah
mengalahkan kemurkaan-Nya.
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6-hlr lirr ,o*i 4 lXettka Allah telah menetapkan ciptaan).

Maksudnya, ketika Allah telah menciptakan ciptaan. Sama seperti

firman-Nya dalam surah Fushshilat [41] ayat 14, c.ttsiJe|;J,.'j;bli
(Mafui Dia menjadikannya tuiuh langil) yakni menciptakannya. Ada

pula kemungkinan yang dimaksud adalah mengadakan jenisnya' Kata

qadha digunakan dalam arti; menetapkan, membuat dengan sangat

baik, selesai, dan melakukan.

?rY r/.'# (Menulis di kitab-Nya). Maksudnya, Allah

memerintahkan qalam (pena) untuk menulis di lauh mahfuzh

(lembaran yang terpelilrara). Sementara dalam hadits Ubadah bin

Shamith yang lalu telah disebutkan, "Allah berfirman kepada qalam,

'Tulislah!' Maka ditulis segala sesuatu yang akan terjadi." Ada pula

kemungkinan yang ditulis di sini adalah lafazh yang Dia tetapkan.

Sama seperti firman-Nya dalam surah Al Mujaadilah [58] ayat 21,

,*:tt tii ilb\ bt ,:S (Allah telah menetapkon, "Aku dan rasul-rasul-

Ku pasti menang".).

i$t O:fi;,t1 *ai 1ta pada-Nya di atas arsy). Ada yang

berpendapat bahwa maknanya adalah di bawah arsy, seperti firmar-

Nya dalam surah Al Baqarah [2) ayat26, qit'] AS A* (Nyamuk dan

apa yang di atasnya), yakni yang lebih rendah darinya. Penakwilan

seperti itu berdasarkan anggapan bahwa mustahil ada makhluk di atas

arsy. Padahal tidak ada larangan memahami hadits tersbut

sebagaimana makna zhahirnya, sebab arsy adalah salah satu di antara

makhluk Allah. Ada pula kemungkinan maksud kalimat, l:r-b t4 fto
pada-Nya) adalah ingatan atau pengetahuan tentangnya. Maka kata

"indahu" (pada-Nya) di sini bukan menunjukkan tempat, tetapi

sebagai isyarat bahwa perkara itu tersembunyi dengan sempurna dan

tidak mungkin diketahui oleh makhluk-Nya.

Al Karmani meriwayatkan bahwa menurut sebagian ulama, kata

fauqa (di atas) hanyalah sebagai tambahan. Sama. seperti firman-Nya

dalam surah An-Nisaa' 14) ayat fi , ;Sr O:l i*t '; bti (Dan jika anak
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itu semuanya perempuon di atas fiebih daril dua orang), yakni dua

orang lebih. Al Karmani tidak mengkritisi pandangan ini padahal

kebenarannya masih sangat relatif. Sebab suatu kata dapat dinyatakan

sebagai tambahan. jika kata itu dihilangkan maka tidak mempengaruhi

makiia, seperti pada ayat di atas. Adapun dalam hadits jika
dihilangkan maka kalimat tersebut akan berbunyr, "Fahuwa indahu al
arsy" (Ia pada-Nya arsy), tentu saja makna kalimat ini menjadi rancu.

'57 f,Uengalahkan). Dalam riwayat Syu'aib dari Abu Az-Zinad.

dalam pembahasan tentang tauhid, kata ghalabat (mengalahkan)

diganti dengan kata sabaqal (mendahului). Yang dimaksud ghadhab

(murka) di sini adalah konsekuensinya, yaitu kehendak untuk

menyampaikan adzab kepada yang dimurkai. Sebab kata 'mendahului'

dan 'mengalahkan' disini adalah berdasarkan keterkaitan kedua kata

tersebut. Maksudnya, keterkaitan rahmat itu mengalahkan dan

mendahului keterkaitan murka-Nya" Karena rahmat merupakan

konsekuensi dari dzat-Nya yang suci, sedangkan murka berkaitan

dengan adanya amalan seorang hamba.

Berdasarkan penjelasan ini terjawab kemusykilan tentang

ditimpakannya adzab sebelum diturunkannya rahmat pada sebagian

keadaan. Seperti orang-orang ahli tauhid yang masuk neraka lalu
keluar darinya. Menurut sebagian ulama, makna 'mengalahkan'

adalah banyak dan menyeluruh. Dikatakan 'si fulan dikalahkan oleh

sifat dermawan', yakni ia banyak melakukan perbuatan itu.

Semua pendapat ini berdasarkan bahwa "rahmat" dan

"kemurkaan" termasuk sifat dzat. Sementara sebagian ulama

berpendapat bahwa rahmat dan murka termasuk sifat perbuatan bukan

sifat dzat. Maka tidak ada larangan jika sebagian perbuatan

mendahului perbuatan yang lainnya. Dengan demikian, pemyataan

rahmat-Nya mendahului murka-Nya dapat dicontohkan dengan

menempatkan Adam di surga ketika diciptakan lalu mengeluarkan

darinya. Dasar ini pula yang berlaku bagi umat manusia, dimana

mereka lebih dahulu diberi rahmat berupa penciptaan mereka,
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keluasan rezeki dan lain-lain, lalu mereka ditimpa adzab karena

kekufuran yang mereka lakukan.

Adapun kemusykilan tentang ahli tauhid yang diadzab, maka

sesungguhnya rahmat telah lebih dahulu pula dianugerahkan kepada

mereka, karena jika bukan karena rahmat itu niscaya mereka akan

kekal di dalam neraka.

Ath-Thaibi berkata bahwa pernyataan 'rahmat mendahului

adzab'merupakan isyarat bahwa rahmat yang didapat makhluk lebih

banyak dibandingkan kemgrkaan yang mereka terima, dan rahmat

dapat mereka raih tanpa usaha mereka, sementara murka tidak akan

menimpa kecuali atas perbuatan mereka sendiri. Rahmat meliputi

setiap individu baik ketika masih janin, bayi maupun ketika menginjak

usia anak-anak sebelum mereka melakukan ketaatan apapun.

Sedangkan murka tidak akan menimpa kecuali setelah mereka

melakukan dosa yang layak mendapatkan kemurkaan.

2. Tujuh Lapis Bumi

f *it iurl ,jr yt )'i':
'#rbai'r3?ntLl ,r::e'F * li,r tf tr,J;a,W';\\

:1t[Lir; n;nr:q(3.i;y .i*t ,(gg'-r;lt 'tilJlrtl 4ry ie
t; "G';i :(i,:iii1) .'*rai,'i; : (U!(r) \1L') v'it';-t

o-o'

i-r3:1i4[.lu,; .6'6i (t66-b) |# ()*r)) .G'r)\ u tL,

."i:#j'r.4.'; i rTt U or-,f'r\t
Dan firman Allah, "Allah-lah ysng menciptakan tujuh langit dan

seperti itu pula bumi. Perintah Allah berlaku padanya, agar kamu

mengetahui bahwasanys Altah Maha Kuasa atas segala sesuaht, dan

sesungguhnya Allah, ilmu-Nya benar-benar meliputi segala sesuottt. "

(Qs. Ath-Thalaaq [65]: 12)
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As-Saq1f al marfu' (atap yang ditinggikan): Langit. Samkoha
(meninggikannya): Bangunannya. Al Hubuk fralan-jalan): Kedataran
dan keindahannya. Wa adzinar (dan patuh): Mendengar dan taat. Wa

alqat {dan memuntahkan): Mengeluarkan orang-orang yang telah mati
dari dalamnya. Wa Takhallat (dan menjadi kosong) dari mereka.
Thafoaahaa (dihamparkan-Nya): Dibentangkan-Nya. Bis-Saahirah (di
permukaan bumi): Tempat dimana hewan tidur dan terjaga.

sr,^l*, f(i;', ^+'.rs)- flt* i ^L G_)i'*

i.--*r ,,i; r:.i r:- :Uta -3lli ,A ?i "^^*G *|Vi ,,r'ri.,
';:i / r'r* ,7 iJv *j *\t .* yt Jirlg ,*'r\t'

.'+,'iyA
3195. Dari Abu Salamah bin Abdwahman 

-saat itu terjadi
sengketa antara dirinya dengan orang-orang dalam masalah tanah, maka
dia masuk menemui Aisyah lalu menceritakan perkara tersebut
kepadanya- Maka Aisyah berkat4 "Wahai Abu Salamah, hindarilah
(masalah) tanah, sesungguhnya Rasulullatr SAW bersabda,' Barongsiapa
menzhalimi sejengkel (tanah) niscaya aknn dikalungkan tujuh lapis bumi
kepadanya'."

d t'i, bi'; ,&') *\t t:" UtJG ilG yri * t',L ,r
',+"i y ;ylq' ?"i :,'* * ;a f ,\t

3196. Dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, "Nabi SAW
bersabda, 'Barangsiapa mengambil tanah tanpa hak (yang
dibenarkan), niscayo dia akan dibenamkan padanya di hari Kiamat
hingga tujuh lapis bumi'."

+\t* dtf*; hr .*r-,fJ. o.ri *?F c.ri it*
.,rr\t: ,>Git itt'* i; F ,r-tut'-rt ot1'1t ,Jv'&3
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t .o ,
-. c -t,q) q o-lr-eJl c)-JJJ

i ,,,.t $:'1 ttt t--oi ,o, . o"oQt* u$ :i"i 6."11 w ,\b i* Gr tu*Jl

..t
. Ul-.rgr q

z zt .1 -. t I z zz tl. t?. I :
c9)LA> Jc gJl -rt. *-t1 -75-Atj a.>..->.Jl

3197. Dari Ibnu Abi Bakrah RA,, dari Abu Bakrah, Au.i NuUi

SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya zamon telah berputar
sebagaimqna halnya saat diciptakan langit dan bumi. Satu tohun

terdiri dori duo belas bulan, di antqronyo empat bulan haram; tiga
secara berurutan -(yaitu) Dznlqa'dah, Dzulhijjah, Muharram- dan

Rajab mudhar yang berada di antara Junttidil (akhir) dan Sya'bon."

c .., L oi tc.. ,. lal ,c'-) , c / . c/ i ' c ,96e),-ts .l- lS1;t a;^ol, 4il J.- ;, :.P J +, ;,.t J"'-, Jp
-4'r42'$ti t* t J; €'6i rJi :l'r,,; 

'Juo'"\'-r 
,,i -g.- ';^,Ar 

^!r

f,\r i't *i V,i;.'{--i yiu'..} i't;,;,'4
o 2 .r. 7 t'* ,.J'Jt sri'i.t'Jtt .'*)t ; ,: lVt;;-i"rq fy tu
?'r ;-; dt * l-i;i ,!'t i:'=,-, J.i6 'iri yri : i\

ei ib
3198. Dari Sa'id bin Zaid bin Arnr bin Nufail, bahwa dia

diperkarakan oleh Arwa 
-mengenai 

hak ),ang ia klaim telah

dikurangi oleh Sa'id- kepada Marwan. Sa'id berkata, "Apakah aku

telah mengurangi sesuatu dari haknya? Aku bersali:si telah mendengar

Rasulullalr SAW bersabda, 'Barangsiapa mengantbil sejcngkal tanah

secora zhalirn, maka akan dikalungkan kcpadanya tujuh iupis bumi

pada hari kiumat '. " Ibnu Abu Az-Z)nad meriwayatkan dari Hisyam,

dari bapaknl'a, ia berkata: Sa'id bin Zatd berkata, "Aku masuk

menemui Nahi SAW..."

Keterangan iladits:
(Bab iijuh lapis bumi). llaksudnya, penjelasan tentang

letaknva.
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'rbf, ,p't\t'us ?t*'*',*,gi' ii,'y 
'.,i,ij 1' J'i's @ttah-lah

yang ttxenciptakan tujuh langit dan seperti itu pula bumi...). Ad-

I)awudi herkata, "Hadits ini menjadi dalil bahwa bumi-bumi itu
sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. sama halnya dengan

langit." Sernentara dinukil dari sebagian ahli kalam bahwa kesamaan

itu han.va d:tri segi jumlahnya. dan ketujuh lapis bumi tersebut saling

berdempetan. Lalu Ibnu At-Tin menukil dari sebagian mereka bahwa

bumi itu hanya satu. Tapi menurutnya, pendapat ini bertentangan

dengan Al Qur'an dan Sunnah.

Saya (lbnu Hajar) katakan, barangkali yang dimaksud adalah

letak bumi-bumi tersebut saling berdempetan satu sama yang lain,

sehingga dianggap satu. Karena bila tidak dipahami demikian maka

akan nampak bertentangan dengan ayat dan hadits.

Pendapat yang selaras dengan makna zhahir ayat tersebut

didukung oleh riwayat yang dinukii Ibnu Jarir dari Syu'bah dari Amr
bin Murrah, dari Abu Adh-Dhuha, dari Ibnu Abbas 

-mengenai 
ayat

'dan seperti ittt pula bumi'- dia berkata, "Pada setiap bumi adalah

seperti Ibrahim, dan sama seperti ciptaan yang ada di atas bumi ini."
Ibnu Jarir menukil riwayat ini secara ringkas dan sanad-nya shahih.

Kemudian Al Hakim dan Al Baihaqi meriwayatakan dari Atha' bin
As-Sa'ib dari Abu Adh-Dhuha secara panjang lebar, di antaranya

disebutkan tentang tujuh lapis bumi, *'g L'-i:'{*SV i51 ep\1',F q
"W 

a't ,ry ,;+3'ri.iGt{ et;, (Pada setiap bumlerttcrpar

Adam seperti Adam kalian, Nuh seperti Nuh kalian, Ibrahim sama

seperti lbrahim kalian, Isa seperti Isa, dan nabi sama seperti nabi

kalian). Al Baihaqi berkata, "Sanad-nya shahih", hanya saja

digolongkan sebagai riwayat syadz karena ada periu,ayat bernama

Murrah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Mujahid dari Ibnu

Abbas, dia berkata. "Jika aku menceritakan tafsir ayat ini kepada

kalian niscaya kalian akan kufur, dan dan sikap kalian yang

mendustakan ayat tersebut juga akan menjadikan kaiian kufur."
Diriwayatkan dari jalur Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas seperti itu
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disertai tambahan, "Tujuh lapis bumi itu ditetapkan sebagiannya di
atas sebagian yang lain."

Makna zhahir ayat "dan seperti itu pula bumi" bertentangan

pula dengan pendapat ahli geofisika yang menyatakan bahwa antara

bumi yang satu bumi dengan yang lainnya tidak memiliki jarak,

meskipun sebagiannya berada di atas sebagian yang lain, bahkan bumi
yang ketujuh sangat padat dan tidak memiliki rongga, lalu
ditengahnya terdapat titik sentral. Demikian pula dengan pendapat-

pendapat lain dari mereka yang tidak didukung dengan bukti-bukti
yang kuat.

Imam Ahmad dan At-Tirmidzi meriwaya&an dari Abu

Hurairah, dari Nabi SAW, .1i Cf Lls ,?b ut,,-:i et;rJ eA Y ;.'ot
?ti {v3 uetis ,y:i|F G ot)',uk' ,a (sesungguhnya iorri
antara satu langit dengan langit berikutnya [sejauh perjalananJ 500

tahun, dan sesungguhnya bangunan setiap langit soma seperti itu, dan
jarak antara satu bumi dengan bumi yang lainnyct fsejauh
perjalananJ 500 tahun). Hadits serupa dinukil pula oleh Ishaq bin
Rahawaih dan Al Bazzar dari hadits Abu Dzar. Sementara dalam

riwayat Abu Daud dan At-Tirmidzi dari Al Abbas bin Abdul
Muththalib dari Nabi SAW disebutkan, iltiSt si ,s:.bl *tL'1;.QjS'd
Aii .Jr;i j (Antara setiap langit dengan langit berikutnya fsejauh

perjalananJ 7l atau 72 tahun). Kedua hadits ini dapat digabungkan

bahwa perbedaan jarak tersebut terkait dengan perbedaan cepat dan

lambatnya perjalanan.
,t

o Jt :(LrJ'jSt 'ia3rl', (Atap yang ditinggikan: Langit).Ini

adalah penafsiran Mujahid sebagaimana diriwayatkan Abd bin
Humaid dan Ibnu Abi Hatim serta selain keduanya melalui Ibnu Abi
Najih. Lalu dinukil pula dari jalur Qatadah seperti itu. Hal yang serupa

akan disebutkan dari Ali pada "Bab Malaikat". Sementara Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan dari Ar-Rabi' bin Anas, t-At Lir.Jir i-cnllr 1or-

saqlf al morfu' [atap yang ditinggikan-Nyal adalah arsy).Demikian
yang dia katakan. Namun, versi yang pertama lebih banyak. Hal ini
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bertentangan pula dengan mereka yang berpendapat bahwa bentuk

langit itu seperti bola, sebab kata as-saqf dalam bahasa Arab tidak

dapat bermakna bulat seperti bola.

U;\, 1Q3; (Samkaha [meninggikannyal ; Bangunannya). Ini

dirnaksudkan untuk menafsirkan firman Allah, "rafa'a samkqha",

yakni Dra meninggikan bangunannya. Ini adalah penafsiran dari Ibnu

Abbas sebagaimana diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abu

Thalhah. Riwayat serupa dinukil dari Ibnu Naiih dari Mujahid disertai

tambahan, f *r(tanpa tiang). Demikian juga yang diriwayatkan

dari jalur Qatadah.
t#*rit6jf.*-,r 

'13tljry 
(Al Hubuk fiatan-jalanJ; Kedararan dan

keindahannya). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas sebagaimana

diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui Atha' bin As-Sa'ib dari Sa'id

bin Jubair.

Diriwayatkan pula dari jalur Sa'ad Al Iskaf, dari lkrimah, dari

Ibnu Abbas dengan lafazh, );S ,4i'p ,)\&)0 *ta)t 41.c1*!r bri

,1 :-.i;Jr (Dzaatul hubuk, yakni memiliki keindahan, hanya saja ia

bagaikan salju yang berantai). Kemudian dalam riwayat Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas disebutkan, "Dzaatul hubuk, yakni ciptaan

yang bagus."

Kata hubuk adalah bentuk jamak dari kata lpbiikah. Bentuk

susunan dan artinya sama seperti kata thttruq dan thariiqah fialan).
Sebagian mengatakan bentuk tunggalnya adalah hibaak, seperti kata

mitsaal yang bentuk jamkanya adalah matsal.

Menurut sebagian ulama. kata hubuk artinya jalan yang terlihat

di langit karena bekas awan. Pendapat serupa dinukil oleh Ath-

Thabari dari Adh-Dhahhak. Ada pula yang berpendapat bahwa

maksud kata hubuk disini adalah bintang. Penafsiran ini dikutip juga

oleh Ath-Thabari melalui sanadyanghasan dari Al Hasan. Kemudian

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abdullah bin Amr bahwa yang

dimaksud langit pada ayat tersebut adalah langit ketujuh.
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WUit'* ,1i5t19 (llra adzinat [dan patuhJ; Mendengar dan

taat). Maksudnya adalah penafsiran firman Allah, 'rtslr:"k'ilr ltl1-.lr rl1

*: W.j,(,lpatila langit terbelah, dan patuh kepada Tuhannya, dan

sudah semestinya langit itu patuh). Adapun makna mendengar dan

taat disini adalah ketundukan langit terhadap apa yang dikehendaki

darinya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "Firman-Nyawa adzinat lirabbiha, yakni ia taat."

Sementara dari ialur Adh-Dhahhak, "Adzinat lirahbiha, yakni

mendengar." Lalu dari jalur Sa'id bin Jubair disebutkan. "iYahuqqat,

yakni patut baginya untuk taat."
.t. i.,'F 1i>)>,;j1 .jfi)t qV.6*'?i:1L;Ji1y (t4/a ulqat fdan

memuntohkanJ: Mengeluarkan orang-orung yang telah mati dari
dalamnya. Wa Takhallat [dan menjadi kosong] dari mereka) Maksud

Imam Bukhari adalah menafsirkan ayat-ayat selanjutnya. Penafsiran

serupa dikutip oleh lbnu Abi Hatim dari jalur Mujahid. Dari jalur

hadits Sa'id bin Jubair disebutkan, "Bumi mengeluarkan apa yang

disimpan oleh Allah padanya berupa hamba-hamba-Nya, lalu ia
berlepas dari mereka menuju kepada-Nya."

t-l6i (LeEi) (Thahaahaa [dihamparkan-Nyal ; Dibentangkan-

Nya). Penafsiran ini berasal dari Mujahid seperti diriwayatkan Abd

bin Humaid dan selainnya. Adapun maknanya, bumi dibuat datar dan

rata dari arah kanan maupun kiri serta dari segala penjuru. Ibnu Abi
Hatim meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas serta As-Sudi dan selain

keduanya bahwa makna dahaaha adalah membentangkannya.

effir r+'ilto.Jr qi i6 ,f)\r +'::gq3u; @is-saahirah

fdi permukaan bumiJ: Tempat dimana hewan tidur dan terjaga). Ini
adalah penafsiran Ikrimah seperti yang dinukil Ibnu Abi Hatim. Tapi

mungkin pula yang dimaksud "bumi" di sini adalah bumi pada hari

Kiamat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mush'ab bin Tsabit dari

Abu Hazim, dari Sahal bin Sa'ad tentang firman-Nya,Iguiu..p 
'iP

FATHUT EA.ARI -- 29



(Tiba-tiba mereka berada di permukaan bumi), dia berkata, "Tanah
putih yang berdebu seperti roti." Riwayat ini akan dinukil pula melalui
jalur lain dari Abu Hazim dari Nabi SAW dalam pembahasan tentang
kelembutan hati, tanpa mencantumkan penafsiran kata as-sahirah.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan empat hadits, yaitu:
Pertanea. hadits Aisyah "Barangsiapa menzhalimi sejengkal

(tanah)..." yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang perbuatan

aniaya.
' Kedua, hadits Ibnu Umar yang semakna dengan hadits Aisyah,

yang'juga telah dijelaskan pada pembahasan tentang perbuatan aniaya.

Abdullah yang meriwayatkan hadits ini adalah Ibnu Al Mubarak,
sedangkan periwayat yang meriwayatkan darinya adalah Bisyr bin
Muhammad Al Marwazi. Dia pernah mendengar riwayat dari Ibnu Al
Mubarak di Khurasan. Hal ini mengukuhkan pembahasan terdahulu
bahwa kenyataan hadits ini tidak terdapat dalam kitab Ibnu Al
Mubarak di Khurasan, bukan berarti dia tidak menceritakan di negeri
itu. Akan tetapi kemungkinan Bisyr menemani Ibnu Ai Mubarak dan
mendengar hadits tersebut ketika di Basrah. Maka pernyataan bahwa
Ibnu Al Mubarak tidak pemah menceritakan hadits yang dimaksud
kecuali ketika di Basrah dapat diterima.

Ketiga, hadits Abu Bakrah, "Sesungguhnya zaman telah
berputar sebagaimana halnya. " Riwayat ini akan dinukil dengan
redaksi lebih lengkap pada akhir pembahasan tentang peperangan

ketika membahas haji Wada'. Sedangkan penjelasannya akan
disebutkan pada tafsir surah Al Bara'ah (At-Taubah), meski
sebagiannya telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu dan haji.

^,o

^-r-lrr,t e')a'fi €ri'*t;i.€ri it ,f (Dari lbnu Abi Bat{rah dari

Abu Balvaft). Nama Ibnu Abi Bakrah adalah Abdurrahman seperti

telah disebutkan pada bab "Berapa Banyak Orang yang Disampaikan
Kepadanya Lebih Ivlengerti Daripada Yang Mendengar Langsung",
dalam pembahasan tentang ilmu dari jalur lain, dari Ayyub.

Menurut Abu Ali Al Jiyani bahwa naskah Al Ashili tidak
mencantumkan periwayat yang bernama Abu Bakrah. Bahkan
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menurut versi ini, Ibnu Abi Bakrah menerimanya langsung dari Nabi
SAW. Akan tetapi periwayat-periwayat lain yang menukil dari Al
Farabri mencantumkan Abu Bahah dalam sanad. Saya (Ibnu Hajar)
katakan, demikian juga yang dinukil dalam riwayat An-Nasafi dari

Imam Bukhari.

Al Jiyani berkata, "Dalam riwayat Al Qabisi --di tempat ini-
disebutkan dari Ayyub dari Muhammad bin Abi Bakrah. Namun, ini
merupakan kesalahan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal serupa dinukil juga dari Al
Ashili, hanya saja kata 'dari' diganti dengan 'Ibnu' (sehingga menjadi

Ibnu Muhammad bin Abi Bakrah). Oleh karena itu, dia

menggolongkannya sebagai kesalahan. Kemudian hadits ini akan

disebutkan melalui sonad yang sama seperti di atas pada bab "Haji
'Wada'" dalam pembahasan tentang peperangan menurut versi yang

benar sesuai riwayat mayoritas hingga dalam naskah Al Ashili.
Adapun Al Qabisi tetap dalam kesalahannya, karena dia tetap

mengatakan; dari Muhammad bin Abi Bakah.
Keempat, hadits Sa'id bin Zaid tentang kisahnya bersama Arwa

binti Unais dalam sengketa tanah. Masalah ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang perbuatan aniaya.

# $ebagaimana halnya). Maksudnya, zamantelah beredar

dan berputar hingga kembali sebagaimana keadaannya ketika langit
dan bumi diciptakan.

Yusuf bin Abdul Malik dalam kitab Tafdhil Al Azminah

mengklaim bahwa hadits ini diucapkan oleh Nabi SAW pada bulan

Maret yang disebut bulan Aazar atau Barhamaat menurut bahasa

Qibthi. Pada saat itu malam dan siang menjadi sama ketika matahari

berada di tengah garis edarnya.

yU *..J. j,t :'Jv ai * f?fi s6ll 
er1 J.t'Sv lrtnu Abi Az-

Zinad berkata dari Hisyam, dari bapaknyo, dia berkata, "Sa'id bin
Zaid berkata kepadaku...'). Hisyam yang dimaksud adalah Hisyam
bin Urwah. Adapun maksud Imam Bukhari mengutip sanad yang
mu'allaq ini adalah untuk menjelaskan bahwa Urwah pernah bertemu
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Sa'id. Bahkan Urwah pernah bertemu dengan orang yang lebih dahulu
meninggal daripada Sa'id, seperti bapaknya sendiri (Az-Zubair), Ali
dan selain keduanya.

3. Bintang-Bintang

,?N.?At :* * @r?rifur ,u,l.Jt tfr1ut),i;a Ss',

i"t ? ,W.ad :6*'t ,*\:il.(;'rj 1u,*) vl;
r-;t'Jve| :r{ * \ \t'*k')'^r; L0| *i U; *rU
,i:'i.6ijr ittlrl .i(itrr ,yt c ,'-\r, .ffti:1r1,*-iy :,tV
,',U:Gr1 .:,3alr,LjIr1 .^ib,166if; ,:U ,SG', .;e

.# f* (Wrrlr .JF{) d';t
Qatadah berkata, "Firman-Nya'Sungguh kami telah menghiasi

langit dunia dengan bintang-bintang'. Bintang-bintang ini diciptakan
untuk tiga hal; dijadikan sebagai hiasan langit, pelempar syetan, dan

tanda-tanda yang dapat dijadikan sebagai petunjuk. Barangsiapa yang
memberi penakwilan selain itu, maka ia telah keliru dan menyia-
nyiakan baginnya serta membebani dirinya dengan sesuatu yang tidak
ia ketahui."

Ibnu Abbas berkata, "Hasyiiman: Berubah. Al Abb: Apa yang

dimakan oleh hewan . Al An' aam: Ciptaan/makhluk. B arzakh: Pembatas."

Mujahid berkata, "Alfuafan: Rimbun. Al Ghulb: Lebat. Firasy:

Hamparan, seperti firman-Nya ,t.a;J f\\t d.8: @o7i kamu ada

tempat kediaman di bumi). Nakida: Sedikit."

Keterangan:
(Bab Bintang-bintang. Qatadah berkata...). Riwayat ini dinukil

melalui sanad yang maushul oleh Abd bin Humaid dari jalur Syaiban,

dan di bagian akhir diberi tambahan, o-ti d rtt.tli U i' ;'', ii6 CU o1

g2 
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sekelompok manusia yang dungu telah mengada-adakan pertenungan

mengenai bintang-bintang itu, seperti; barangsiapa menanam pada

soat bintang ini muncul maka hasilnya akan demikian, alau

barangsiapa yang bepergian saat bintang ini muncul maka akan

demikian. Demi Allah, tidak ada satu pun bintang yang muncul

melainkan pernah dilahirkan saat itu seorang "y-ang 
pendek ntaupun

tinggi, berkulit nrerah maupun putih, berpenrntpilun hugu.s moupun

jelek. Bintang-bintang, binatang melata muupun hurung-hur"ung itu
tidak mengetahui sedikitpun dari Lr"u.\on-urusun yeng gaib).

Berdasarkan keterangan tambahan ini dairat dipahami maksud Imam

Bukhari selanjutnya yang menyebutkan rnakna berbagai iafazh yang

berasal dari Al Qur'an, meski sebagiannya hanya rnerupakan

perluasan pembahasan.

Menurut Ad-Dawudi batrwa komentar Qatadah tentang bintang

sangat bagus kecuali ucapannya 'sesungguhnya ia telah keliru dan

menyia-nyiakan dirinya'. Menurutnya, pemyataan ini kurang sempurna,

karena hakikatnya orang itu telah kafir.

Akan tetapi kekufuran orang yang berkata demikian belum

dapat dipastikan. Sebab ia hanya dapat dikatakan kafir jika
menisbatkan penciptaan kepada bintang-bintang. Adapun mereka

yang hanya menjadikan bintang-bintang sebagai tanda yang dijadikan
petunjuk atas suatu kejadian di bumi maka tidak dapat digolongkan

kafir. Masalah ini telah disebutkan secara detil ketika membicarakan

hadits Zaidbrn Khalid tentang orang yang berkata, 'Kami diberi hujan

karena rasi ini' pada bab "Memohon Hujan."

Abu Ali Al Farisi mengatakan tentang firman Allah 'Kami
menjadikannya sebagai pelempar' bahwa kata ganti 'nya' pada

kalimat itu maksudnya adalah langit. Yakni, kami menjadikan syuhubt

' NJakna dasar kata.r1.rr,hrb adalah scgala sesuatu yang lrutrpak sepcrti api di langit- penerj
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di langit sebagai pelempar." Ibnu Dihyah menyebutkan dalam kitab
At-Tanwir dari jalur Abu Utsman An-Nahdi dari Sulaiman Al Farisi,
ia berkata, "Bintang-bintang itu tergantung di langit seperti lampu-
lampu yang tergantung di dinding masjid-masjid."

f.;3:1r1,;jo; ,a* $1'SA1 lttnu Abbas berkata, "Hasyiiman;

Berubah."). Aku tidak menemukan pernyataan ini dinukil melalui
sanad yang maushul dari Ibnu Abbas. Akan tetapi Ismail bin Abu
Ziyad menyebutkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abbas. Sementara Abu
Ubaidah berkata, "Kata hasyiiman artinya kering dan tercerai berai.
Sedangkan tadzruuhurriyaah afiinya diterbangkan dan dipencarkan
oleh angin."

ir;ffur S-ft-6 ,Llr.l (At Abb: Apa yang dimakan oleh binatang

ternok). Ini juga merupakan penafsiran Ibnu Abbas. Penafsiran ini
telah dinukil melalui sanad yang maushul dari Ibnu Abi Hatim, dari
Ashim bin Kulaib, dari bapaknya, dari Ibnu Abbas, ia berkata, ,,Al

Abb adalah apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dimakan oleh hewan
ternak dan tidak dimakan oleh manusia." Lalu dinukil pula bahwa dia
berkata, *Al Abb adalah rerumputan." Sedangkan dari jalur Atha' dan
Adh-Dhahhak dikatakan, "Al Abb adalah segala sesuatu yang tumbuh
di atas permukaan bumi." Adh-Dhahhak menambahkan, "Kecuali
buah-buahan."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi, A1bS, ;".5.1L1

* *y'iY g Ui 'ti*,-p')i'€|:r #:6bi,i,*s *:.$,p s,
(Sesungguhnya Abu Bakar Ash-Shiddiq ditanya tentang [maknal kata
Al Abb, maka dia berkata, 'Longit manakah yang menaungiku dan
bumi manakah yang menopangku, jika aku ntengatakan tentang Kitab
Allah tanpa ilmu').

Sanad riwayat ini munqatfti' (terputus). Sementara dari Umar
disebutkan bahwa dia berkata, A r;; o1 ,'J'ii j,l+li ti afAt Oi
..i-i3' (Kami telah mengerahui orti fakihah [buah-buahanJ, namun

apakah malvta al abb? " Kemudian dia berkota, "sungguh ini adttlah
takalluf [membebani diri dengan sesuatu yang tidak perluJ). Riwayat
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ini shahih dinukil dari Umar RA. Hal serupa dinukil juga oleh Abd

bin Humaid melalui jalur yang shahih dari Anas dari Umar.

Penjelasan lebih rinci akan disebutkan pada pembahasan tentang

berpegang teguh dengan Kitab Allah dan Sunnah Rasul-Nya.

ljair ir-rur3 (Al Anaam: Ciptaan/makhluk). Ini juga adalah

penafsiran Ibnu Abbas. Penafsiran ini dinukil Ibnu Abi Hatim dari Ali
bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya surah Ar-

Rahn,aan [55] ayat 10, lU$_ W') "P\\fj 
(Dan Allah telah meratakan

bumi untuk makhluk[Nyal). Ibnu Abbas berkomentar, "Yakni untuk

manusia." Adapun yang dimaksud dengan ciptaan/makhluk adalah

segala yang diciptakan. Akan tetapi dinukil dari Simak dari lkrimah,

dari Ibnu Abbas, dia berkata,"Al An'aam artinya manusia." Penafsiran

ini lebih khusus dibandingkan yang terdahulu. Sementara dari jalur Al
Hasan dikatakan bairwa rnaknanya adalah jin dan manusia. Dari As.v-

Sya'bi dikatakan bahu'a maknanya adalah semua yang memiiiki ruh.
| ..o.

-G 
:i)'y (Barzukh: Pen$alas). Dalam riwayat Al Mustamli

dan Al Kasymihani disebutkan dengan kata foaajiz (pemisah).

Penafsiran ini juga berasal dari Ibnu Abbas. Penafsiran tersebut

dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad seperti di atas kecuali kalimat,
"Mujahid berkata, 'Alfaafan: Rimbun, dan Al Ghttlb: Lebat'."
Penggalan ini dinukil melalui sanad yang maushul oleh Abd bin
Humaid dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata tentang firman-

Nya dalam surah An-Naba' [78] ayat 16, idi ,>rjil j yakni taman-

taman yang rimbun. Lalu dari jalur lain, dia b.rkutu tentang firman-

Nya dalam surah'Abasa [80] ayat30,t-!L 6;t*'t yakni kebun-kebun

yang lebat".

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ashim bin Kulaib dari

bapaknya, dari Ibnu Abbas, *Al Hada'iq adalah segala yang lentur

sedangkan al ghulb adalah sesuatu yang keras." Kemudian dinukil
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas , "Al Ghulb adalah pohon di gunung yang

dijadikan untuk berteduh." Dari jalur Ali bn Abi Thalhah dari Ibnu
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-
Abbas bahwa dia berkata tentang firman-Nya r-i6if ctu*)yakni yang

terkumpul.

Para ahli bahasa berkata, "Alfaaf adalah bentuk jamak dari kata
luff atau lafiif (lentur)." Al Kisa'i berkata, *Alfaaf adalah bentuk
jamak dari kata jamak (iam'ul jam'i)." Ath-Thabari berkata, .,Al-

Lifaaf adalah bentuk jamak dari kata lafif, yang artinya tebal. Ia tidak
ada sangkut pautnya dengan kata gholzfr (keras), kecuali bila yang
dimaksud adalah menjadi keras karena kelebatannya.

&* f :\t *.4:l !.'f .tr,a, :thrlt (Firasya: Hamparan,

seperti firman-Nyo 'bagi kamu ada tempat kedioman di bumi). Ini
adalah perkataan Qatadah dan Ar-Rabi' bin Anas yang dinukil melalui
sanad yang maushul oleh Ath-Thabari dari keduanya. Dari jalur As-
Sudi disebutkan, "Firasy adalah permadani yang digunakan sebagai
alas untuk berjalan, dan bermakna pula hamparan serta tempat
menetap."

n--ti :rij (Nakida: sedikit). pernyataan ini dinukil Ibnu Abi
Hatim dari jalur As-sudi, dia berkata tentang firman-Nya dalam surah
Al A'raaf l7l ayat58, r3-(j \lL;-\ (Tanaman-tanamannya hanya

tumbuh merana), "Kata an-nakid artinya sesuatu yang sedikit dan
tidak bermanfaat."

Dari Ali bin Abu Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata, "FL S
8ir*L>+sru.+'1al,,ti' t^?)t$f t4 q? Uni adatah

perumpamaan yang dibuat untuk orang-orong kaJir, yaitu seperti
tanah tandus lagi asin yang tidak keluar berkah darinya).

4. Sifat Matahari dan Bulan Sebagai Husbon

.Q}:'x-'t J:6j 7?.:i* ,:iui .t';r otl^J.k:i^ui ju
oi .Si'; :r7ti--a .o;a-) qW F ,o; '^;*,1&l
'y ce u*'tj,?vr ;* ?ri ;'* *", :';at t,i
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€i,Ji ,f\t';r t3;ti LF ,{u ,# oqU;. :rtgr jc
'ii ,qW-f 6 :ra:.c'ri tiik e:,,j,4t, 6iL oVk
;;i': '-JIbl ,;i3"bi,it *'ri JL,rf q>. *
c 2'2 

..r/' l'. ' 

"';/ ....- .,y) -, fit, .si,*'J'4 F ):rE:.--r,; ,,;,;r
-6. ,y tW\ t:

:Jd .rflu.
.at.-pri -3r
rri,r,Pr, )r,J,,i'Jlrj

c .. t.l- o1 o ..
':€ €aa.)t es-

t ,.. ., tt .zc .. 7 a.
.Jju, :W)-t .cSPl :.1;l .i,l:

4

.r- t e

aV ,l.l
,t ,
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LJ

tl'zt
,r-*

Mujahid berkata, "Seperti perputaran gilingan.,' Ulama
selainnya berkata, "Berdasarkan ketentuan dan tempat-tempat yang
tidak dilampaui oleh keduanya." Husban adalah kumpulan dari hisab
(hitungan), sama seperti syihab dan syuhbaan.

Dhuhaaha: Sinarnya. An htdrika al qamar (untuk mendapatkan
bulan): Sinar salah satunya tidak menutupi sinar yang lainnya, dan hal
itu tidak patut bagi keduanya. Saabiqun nahaar: Saling mengejar
dengan cepat. Naslakh: Kami keluarkan salah satunya dari yang
lainnya dan karni jalankan setiap salah satu dari keduanya. waahiyah:
Lemah, dan kelemahannya adalah keadaannya yang terpecah-pecah.
Arjaa'iha: Apa yang belum terpecah dan masih berada pada kedua
tepinya. Sama seperti perkataan alaa arjaa'il bi'r (berada di
penjurr.r/sisi sumur). Aghthasya dan Janna: Gelap.

Al Hasan berkata, "Kuwwirat: Digulung hingga hitang sinarnya.
Wallaili wamaa wasqq (demi malam dan apa yang diselubunginya),
yakni apa yang dikumpulkannya dari hewan melata. Ittasaq:
Sempurna. Buruuj'. Tempat-tempat persinggahan matahari dan bulan"
Al Haruur: Panas di waktu siang yang disebabkan oleh matahari.
Namun, menurut Ibnu Abbas dan Ru'bah bahrva al fuarur adalah
panas di malam hari, sedangkan as-samuum adalah panas di siang
hari. Adapun kalimat, "Yuuliju yukawwiru walijaton" yakni segala

sesuatu yang engkau masukkan pada sesuaru.

t;'t .,^3tJ

I
t, t

i"J u
c_ J-
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'ri u);j ,,i Li'35 o1\* c;'tJt'cj,.1 'ri.x .; J't tiv
zf o ,p *'rt ,14 ie ,e oi'{" x u;lx} ,LlL'M l" 't:::

€ f 'u, L5ry) JG t';'e-t)i e.F |C* ;'*
1*F' ii,iyu.i'AW

3199. Dari Abu Dzar RA, dia berkata, 'Nabi SAW bersabda

kepada Abu Dzar saat matahari terbenam, 'Apakah engkou tahu
kemana matahqri itu pergi?'Aku berkata, 'Allah dan Rasul-Nya lebih
mengetahui'. Beliau bersabda,'sesungguhnya io pergi hingga
bersujud di bowah arsy. Lalu ia minta izin dan diizinkan. Hampir-
hampir ia bersujud nomun tidak diterima dan minta izin namun tidak
diizinkon. Dikatokan kepadanya, 'Pergilah ke tempat kamu datang'.
Makn ia pun muncul dari tempatnya terbenam. Itulah firman Allah,
'Dan matahari berjalan di tempat yang ditetapkan baginya, itulah
ketetapan dari yang Maha Perknsa lagi Maha Mengetahui'." (Qs.

Yaasiin [36]: 38)

) o'o 1, ',.'-,1.. oi. f , i. n .t,, . to. \,.. . :..,t / o.

"rJr :JU fl-,-t y At &'4t * 4p At'r,vr;-r) ,t-rl *
yqt?'i;ttri& fri)

3200. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Matahari dan bulan digulung pada hori Kiamat."

?xt J-* dt ;'r;,; ok fi q:b\t nr'# ; "tr .ri r.',-
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.t;A 6#| rip ,.nr .>[T.r or;; r:-iKr,

3zll.Dari Abdullah bin Umar Ra, Aia *"rgubu*an dari Nabi
SAW, beliau bersabda, "Sesungguhnya matahari dan bulan tidak
mengalami gerhana karena kematian seseorong dan tidak pula karena

kelahirannya. Akan tetapi keduanya adalah salah satu tanda di antara
tanda-tanda (kebesaran) Allah, apabila kalian melihatnya
(mengalami gerhana) maka shalatlah. "

^*?nr ,j-;'Ct'lu ils rn;?nt q, * i :t y *
i't i:ir).)VY nr .,ur q:q-P\ nfutly,{-:

.hr rr;:u {:'&fr tiy ,ye.
3202. Dari Abdullah bin Abbas RA, dia berkata: Nabi SAW

bersabda, 'Sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di
antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Keduanya tidak mengalami
gerhana karena kemotian seseorang dan tidak pula karena
kelahirannya. Apabila kalian melihat yang demikian maka

berdzikirlah kepada Allah'."

*\t-u *t JirLi';pi t& il' 'qra*.cLiej|V
ek', g; ;',-+*';iry'r;, K ?u nin,sr -fu & *;'rJ'r;ts 

?E .it;4 io, q, :Jt-,*};e;'; ,"-*

}i** cf"&;,;1!' ;irit 4 i',i q: "u.*iit7
a:{)t ,t'',P'; ,\* (,H'r;'V,Ai' lt',stl j"i
q. J* u6t',-br; pt?E'$:_, {* i ,U)'E :i\t
,>\^) ,tt;,.,;,-l ;rr .>qf U ovtr 4t,ia\ -3:t 

a3
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.:#t Jt5;1u 6#?rtiy ,:.Q.r', fi
3203. Dari Urwah, bahwa Aisyah RA mengabarkan kepadanya,

"Sesungguhnya Rasulullah SAW pada hari terjadi gerhana matahari,

beliau berdiri lalu bertakbir dan membaca bacaan yang panjang.

Kemudian ruku' sangat lama. Setelah itu beliau mengangkat

kepalanya (bangkit dari ruku') seraya mengucapkan 'sami'allahu
liman hamidah' (semoga Allah mendengar orang yang memuji-Nya).

Lalu beliau berdiri seperti semula dan membacabacaan yang panjang

tetapi lebih pendek daripadabacaan yang pertama. Kemudian beliau
ruku' sangat lama. Tetapi lebih singkat daripada ruku' yang pertama.

Setelah itu beliau sujud sangat panjang, lalu beliau melakukan pada

rakaat yang terakhir seperti itu. Kemudian beliau salam sementara

matahari telah tampak. Beliau SAW pun berkhutbah di hadapan

manusia tentang gerhana matahari dan bulan, "Sesungguhnya

keduanya adalah dua tanda di antara tonda-tanda (kebesaran) Allah.
Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan

tidak pula karena kelahirannya. Apabila knlian melihat keduanya
(mengalami gerhano) maka bers e ger alah shalat."

:iu; p') -*\t -* ,4t,f -:; hr ,fr:y gri *
4 )q 4' :.a.t'' fi :'.t. )#. \ Ab ;H

32o4.Dari Abu Mas'ud *, o*lf:,f;1,',j;:.:
"Matahari dan bulan tidak mengalami gerhana karena kematian

seseorang dan tidak pula karena kelahirannya. Akan tetapi keduanya

adalah dua tanda di antara tanda-tanda (kebesaran) Allah. Apabila
kalian melihat keduanya (mengalami gerhana) maka shalatlah."
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Keteransan Hadits:
(Bab sifat matahari dan bulan sebagai husban). Maksudnya,

adalah penafsiran hal itu. Atsar dari Mujahid telah dinukil melalui

sanad yang nxaushul oleh Al Firyabi dalam tafsirnya dari jalur Ibnu

Abi Najih dari Mujahid. Yang dimaksud adalah keduanya berjalan

seperti perputaran gilingan.

Kalimat, "Ulqma selainnya berkata,'Berdasarkan ketentuan

dan tempat-tempat yang tidak dilampaui oleh keduanya'." Dalam

naskah Ash-Shaghani dikatakan bahwa pemyataan ini berasal dari

Ibnu Abbas. Abd bin Humaid menukil yang serupa dari jalur Abu

Malik (yakni Al Ghifari). Al Harbi dan Ath-Thabari juga

meriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti itu melalui sanad yang shahih.

Hal ini pula yang ditegaskan Al Fana'.

?= lit q ,L,;* (Husban adalah kumpulan [jamakJ dari

hisab). Maksudnya, kata husban merupakan jamak dari kata hisab

(hitungan). Sama halnya kata syuhban yang merupakan jamak dari

kata syihab (bola api). Demikian pemyataan Abu Ubaidah dalam

kitabnya Al Majaz.

Al Ismaili berkata, "Barangsiapa yang mengatakan ia berasal

dari kata hisab, maka ada kemungkinan termasuk bentuk jamak

(plural) dan ada pula kemungkinan merupakan bentuk mashdar

(infinitif). Kemudian kata kerja lampau untuk kata ini adalah hasaba,

bukan hasibs yang artinya dugaan atau perkiraan.

Ai't* :tirr.la (Dhuhaha: Sinarnya). Penafsiran ini diriwayatkan

melalui sanad yang maushul oleh Abd bin Humaid dari jalur Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid tentang firman-Nya dalam surah Asy-Syams [91]
ayat l,t^r;ii u,)$ri (Demi matahari dan cahayanya di pagi hari),

dia berkata, "Sinamya". Al Ismaili berkata, "Maksudnya bahwa dhuha

terjadi pada awal siang, dan saat itu sinar matahari sangat terang."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Qatadah dan Adh-Dhahhak

bahwa Mujahid berkata, "Dhuhaaha adalah siang."
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...f7,;? gyii* p;-r :-y,ilr'trU'oi (An tudrikat qamar:

sinar salah satu dari keduanya tidak menutupi sinar yang lainnya...).

Penafsiran ini disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Al Firyabi

dalam kitab tafsimya, dari Ibnu Abu Najih dari Mujahid secara

lengkap.
t ".2 r.i...L# :if-:j (Naslakh: Kami keluarkan...). Penafsiran ini

diriwayatkan pula melalui sanad yang maushul oleh Al Firyabi

dengan lafazh,* g q F ,S-,zpJ F7,4 tt:rti'4.9;- lSettap salah

satu dari keduonya keluar dari yang lainnya, dan masing-masing

berjalan pada goris edarnya {orbitfi.
tt t

Vr"3 $:{+tS (Waahiyah: Lemah, dan l<elemahannya adalah

keadaannya yang berpecah-pecah). Ini adalah perkataan Al Fana'.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas bahwa dia berkata tentang

firman-Nya 'woahiyah' yaitu tercabik-cabik dan lemah.

rgir; e';4 l4r$- 16 :W.141 6riaa'iha: Apa yang belum

terpecah darinya dan masih beroda di sisi-sisinya). Maksudnya

adalah penafsiran firman Allah dalam surah Al Haaqqah 169l ayat 17,

lEt i ;O'en6 (MaI aikot -mol aikot b er ada di penj uru-pe nj urunya).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "Dia berada di sisinya."

Seakan-akan penggunrum kata tunggal didasarkan pada kata malak,

sedangkan penggunaan kata j amak didasarkan pada j enisnya.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Qatadah tentang

firman-Nya,\t :)t ub'e:l6t2yakni berada di penjuru-penjuru langit.

Ath-Thabari juga menukil riwayat yang serupa dari Sa'id bin Al
Musayyab. Lalu dia menukil pula dari Sa'id bin Jubair, "Pada

penjuru-penjuru bumi." Namun, dia mendukung penafsiran yang

pertama. Kemudian dia menukil dari Ibnu Abbas, dia berkata, ii)ifi
'# q :A, ?66 & (Para malaikat berada di peniuru-penjuru

langit saat terbelah).
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T bi :"oiij*ti @gnthasya wa janna: Getap).Imam Bukhari

bermaksud menafsirkan firman Allah dalam surah An-Naazi'aat [79]

ayat29,t4D'j,Jr,bb (Dan Dia menjadikan malamnya gelap gulita) dan

firman-Nya dalam surah Al An'aam [6] ayat 7A,"5-1Sr ^*'* il3

(Ketika malam menjodi gelap).

Penafsiran kata'aghthasya' dengan makna gelap berasal dari

Qatadah sebagaimana dikutip Abd bin Humaid. Adapun rnaksud

firman-Nya ,4)'&1j adalah malam menjadi gelap. Akan tetapi Al

Ismaili berkata, "Arti L-|JJ ,*Llt adalah menjadikan malam gelap

gulita." Menurut Al Ismaili kata aghthasya termasuk kata kerja aktif
(membutuhkan objek). Adapun bila kata ini digolongkan sebagai kata

kerja pasif (tidak membutuhkan objek), maka maknanya juga

dibenarkan, tetapi yang umum bahwa kata azhlama al waqt artinya

keadaan menjadi gelap, sedangkan kata ozhlamnaa artinya kami

berada dalam kegelapan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa maksud Imam Bukhari bukan

menjelaskan kata kerja pasif, karena kata aghthasya pada ayat tersebut

jelas adalah kata kerja aktif. Akan tetapi Imam Bukhari hanya

bermaksud menafsirkan kata aghthosya.

Adapun penafsiran kata janno dengan arti gelap berasal dari

Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman-Nya, ,Pt P lh tfui (Ketika

malam menjadi gelap),yakni menutupi dan menjadi gelap.

o,l,'rc '\^^'i;- 
'; 

't:#.t'4'; ,';,At'Sri1 1lt Hasan berkata,

"Kuwwirat bermal*ta digulung hingga hilang sinarnya). Penafsiran

ini dinukil melalui sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur

Abu Raja', dari Al Hasan. Seakan-akan penafsiran ini dia kemukakan

sebelum mendengar hadits Abu Salamah dari Abu Hurairah yang akan

disebutkan pada bab ini. Sebab makna dasar kata tabwiir adalah

melipat. Dikatakan 'kawwartu 'al'imaamah' artinya aku melipat

serban. Tah,vir juga berarti mengumpulkan.
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Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari lbnu
Abbas, bahwa dia berkata tentang firman-Nya dalam surah At-Takwiir

[81] ayat I,'ct; nlJlrtS! (Apabila matahari digulung), yakni

menjadi gelap.

Sementara dari jalur Ar-Rabi' bin Khutsaim, dia berkata,
"Kuwwirat artinya dilemparkan." Lalu dari jalur Abu Yahya dari
Mujahid disebutkan, "Kuwwiral artinya menjadi redup." Ath-Thabari
berkata, "Pada dasarnya kata'talcwiir' artinya mengumpulkan. Atas
dasar ini maka yang dimaksud adalah matahari dilipat dan
dilemparkan hingga cahayanya hilang."

-)t'f 
'e-. ,;.-) 6i $t1 lOan demi malam serta apa yang

diselubunginya: Apa yang dilatmpulkannya berupa hewan ternak).
Penafsiran ini dinukil melalui sanad yang maushul oleh Abd bin
Humaid dari Mubarak bin Fadhalah, dari Al Hasan.

,s:j-"t :'6nir llttasaq: Sempurna). penafsiran ini dinukil melalui

sanad yang maushul oleh Abd bin Humaid dari Manshur, dari Al
Hasan, dia berkata tentang firman Allah dalam surah Al Insyiqaaq

[84] ayat lt,'6J-it t\1 .;a$ (Dan dengan bulan apabila menjadi

p ur nam a),yakni r"*ru*u.

-;ar 1 r.1Llr S $ :V 5lj. (Buruuj : Tempat -tempat per s inggahan

matahari dan bulan). Penafsiran ini dinukil melalui sanad yang
maushul oleh Abd bin Humaid. Lalu Ath-Thabari meriwayatkan dari
Mujahid, "Al Buruuj adalah bintang-bintang." Sementara dari jalur
Abu Shalih, "Ia adalah bintang-bintang yang besar." Ada pula yang
mengatakan bahwa ia adalah istana-istana di langit. Pernyataan ini
diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Yahya bin Rafi'. Kemudian
dari jalur Qatadah disebutkan, "[a adalah istana-istana di pintu-pintu
langit yang ada pengawalnya."

,-;*Jr t l6rur'tifi, (Al Harur di waktu siang disebabkan oleh

matahari). Penafsiran ini dinukil melalui sanad yarlg maushul oleh
Ibrahim Al Harbi dari Al Atsram dari Abu Ubaidah, ia berkata,,,Al

# -- FATIIUL BAARI



Harur adalah panas di waktu siang yang disebabkan matahari." Tapi

menurut Al Farra', al haruur adalah panas yang terus menerus, baik di
waktu siang maupun malam. Adapun os-samuum adalah panas yang

khusus di waktu siang.

)4urii':-ltt ,,Hu.'tiflt :b$'1 /&'i.t Sa2lttnu Abbas dan

Ru'bah berkata, "Al Haruur adalah panas di waktu malam sedangkan

as-sqmuum adalah panas di walau siang). Adapun perkataan Ibnu

Abbas belum saya temukan dinukil darinya melalui sanad yang

maushul. Sedangkan perkataan Ru'bah (yak"i Ibnu Al Ajjaj At-Taimi)
disebutkan Abu Ubaidah darinya dalam kitabnya Al Majaz. As-Sudi

berkata, "Maksud kata'azh-zhill' dan'al haruur 'pada ayat itu adalah

surga dan neraka. Pernyataan ini diriwayatkan Ibnu Abi Hatim

darinya.

't:#J-,'d;-,ltt-ii (Dikataknn, "Yuuliju: Dilipat). Demikian

tercantum dalam riwayat Abu Dzar. Lalu aku lihat dalam riwayat Ibnu

Syibawaih disebutkan dengan faa,bijs(dibentuk),dan versi ini lebih

sesuai. Abu Ubaidah berkata,"Yuulij artinya dikurangi dari sebagian

malam dan ditambahkan kepada siang, demikian pula sebaliknya."

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Mujahid, "Apa yang

berkurang dari salah satunya maka masuk kepada yang lainnya,

keduanya saling menutupi dalam beberapa waktu lamanya." Senada

dengannya dinukil dari Qatadatr, dia berkata, "Malam musim panas

masuk pada siangnya, dan siang musim dingin masuk pada

malamnya."

:,; ,/";Jait ,A F ,b*;; (lYaliiiah: Segala sesuatu yang

dimasukkan pada sesuatu).Ini adalah perkataan Ubadah. Dia berkata

tentang firman-Nya dalam suratr At-Taubah [9] ayat 16, \i Alr o2! ;rt
'^$t'g11ilt li a)t\bahwa segala sesuatu yang kamu masukkan pada

sesuatu dan bukan bagian darinya maka dinamakan waliijah. Maka

makna ayat tersebut adalah janganlatr kalian menjadikan teman setia

selain kaum muslimin.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan 6 hadits, yaitu:
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Pertama, hadits Abu Dzar tentang firman Allah, 'Dan matahari
berjalan di tempat yang ditetapkan baginya." (Qs. Yaasiin [36]: 38)

Ayat tersebut akan dijelaskan secara detil pada tafsir surah
Yaasiin. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini adalah
menjelaskan perjalanan matatrari pada setiap malam dan siang. Secara
zhahir ada perbedaan dengan pendapat para ahli astronomi bahwa
matahari merupakan poros alam semesta, dimana yang beredar adalah
benda-benda alam lainnya. Sementara makna zhahir hadits
mengatakan batrwa matahari bergerak dan berjalan. Ini serupa dengan

firman Allah dalam surah Yaasiin ayat 40, otl";- # e $ I 1Oo,
masing-masing beredar pada garis edarnya).

Ibnu Al Arabi berkata, "sebagian manusia mengingkari bahwa
matahari itu bersujud, padatral ini adalatr suatu kebenaran dan tidak
mustahil. sebagian lagi menakwilkan bahwa yang dimaksud dari ayat
tersebut adalah mengendalikan matatrari. Padahal tidak ada halangan
bila matatrari keluar dari jalumya lalu bersujud dan kemudian
kembali."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa apabila yang dia maksudkan
dengan keluar adalatr berhenti maka maknanya cukup jelas. Tapi bila
tidak demikian maka tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa
matahari keluar dari jalurnya. Hanya saja kemungkinan yang
dimaksud dengan sujud adalah sujud para malaikat yang diwakilkan
untuk matahari, atau sujud secara maknawi sebagai bentuk
ketundukan dan kepatuhan pada saat tersebut.

Kedua, hadits Abu Hurairatr RA yang dinukil melalui jalur
Abdullah Ad-Danaj. Ad-Danaj adalah gelar yang berarti ilmuwan
dalam bahasa Persia. Abdullatr Ad-Danaj adalah seorang tabiin,
bapaknya bernama Fairuz. Al Bazzar menyebutkan bahwa Abdullah
Ad-Danaj tidak menerima riwayat dari Abu Salamah bin
Abdurrahman, kecuali hadits di atas. Kemudian disebutkan dalam
riwayatnya dari Yunus bin Muhammad dari Abdul Aziz bin Al
Mukhtar dari Abdullah bin Ad-Danaj, "Aku mendengar Abu Salamah
menceritakan hadits pada masa Khalid Al Qisri di masjid ini, lalu

6 - FATHIIL BAARI



Hasan Al Bashri datang dan duduk di majlisnya. Abu salamah
berkata, 'Abu Hurairah menceritakan kepada kami... sama seperti di
atas'." Senada dengannya dinukil Al Ismaili, dia berkata, ..Di masjid
Basrah." Namun, tidak disebutkan tentang Khalid Al eisri. Riwayat
ini juga dinukil oleh Al Khaththabi dari yunus melalui sanad yang
sama, dia berkata, o'Pada masa Khalid bin Abdullah" yakni Ibnu
Usaid. Versi ini nampaknya lebih benar, karena Khalid yang
dimaksud pernah menjabat sebagai walikota Basrah sebagai wakil
Abdul Malik sebelum diganti oleh Al Hajjaj. Berbeda halnya dengan
Khalid Al Qisri.

ot:;r1i (Keduanya digulung). Dalam riwayat Al Bazzar diberi

tambahan "di neraka". Lalu Al Hasan berkata, ,,Apakah dosa
keduanya?" Abu salamah berkata, "Aku menceritakan kepadamu dari
Rasulullah SAW, dan engkau berkata, .Apa dosa keduanya?',' Al
Bazzar berkata, "Tidak dinukil dari Abu Hurairah kecuali melalui
jalur ini."

Abu Ya'la menukil hadits yang semakna dari Anas. dan di
dalamnya disebutkan, r.Ll-?',i 6ilr1.(Agar keduanya dilihat oleh

mereko yang menyembahnya). sama seperti firman Allah dalam surah
Al Anbiyaa' [21]: ayat 98, '&'* '^, o-ilr ,l;3 4l:i#ri., &1,
(sesungguhnya lmmu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah
umpan neraka). Ath-Thayalisi menukil pula dari jalur ini secara
ringkas.

Kemudian Ibnu wahab menyebutkan dalam kitab Al Ahwal dafi
Atha' bin Yasar tentang firman-Nya dalam surah Al eiyaamah t75l
ayat 9,';irl uJJf r '*t (Matahari dan bulan dikumpulkan), dia

berkata, ld' ,4 y:ri-'i yqt ?i ot;:*- (Keduanya berkumput pada

hari Kiamat lalu dilemparknn ke dalam nerakn). Riwayat serupa
dinukil juga oleh lbnu Abi Hatim dari lbnu Abbas dengan sanad yang
mauquf

Menurut Al I(haththabi, keberadaan matahari dan bulan di
neraka tidak berarti bahwa keduanya disiksa, namun hal ini semata-
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mata untuk menghinakan para penyembah keduanya ketika di dunia,

bahwa perbuatan mereka yang menyembah matahari dan bulan adalah

sesuatu yang batil. Sebagian lagi berpendapat bahwa matahari dan

bulan diciptakan dari api maka ia dikembalikan kepada asalnya.

Al Ismaili berkata, "Keberadaan matahari dan bulan di neraka

tidak berkonsekuensi sebagai siksaan bagi keduanya. Karena

sesungguhnya Allah memiliki para malaikat dan batu-batu serta yang

lainnya di neraka, namun hal-hal itu adalah sebagai adzab bagi
penghuni neraka serta salah satu alat penyiksaan, disamping tujuan-

tujuan lain yang dikehendaki Allah. Bukan berarti hal-hal itu juga ikut
diazab. Sementara Abu Musa Al Madini dalam kitab Gharib Al Hadits

berkata, "Ketika dikatakan bahwa keduanya beredar, seperti pada

firman-Nya 'semuanya beredar pada garis edarnya ', dan setiap yang

dijadikan sembahan selain Allah berada di neraka 
-kecuali 

yang

telah ditetapkan kebaikan baginya- maka matahari dan bulan pun

akan berada di neraka, dan digunakan Allah untuk menyiksa mereka

yang menyembah keduanya, keduanya tidak meninggalkan tempat itu
sehingga laksana dua sapi yang menghadang.

Ketiga, kelanjutan hadits-hadits dari Abdullah bin Amr dan

sahabat lainnya tentang gerhana. Semua hadits ini telah disebutkan

dan dijelaskan pada pembahasan tentang gerhana. Adapun maksud

"Dari Abu Mas'ud" yang terdapat di akhir hadits adalah Abu Mas'ud

Al Badari. Namun, pada sebagian naskah terjadi kesalahan, karena

menyebutkan Ibnu Mas'ud.

5. Firman Allah, *) qA ,i.t:.i 4!; ,1;:tt elt t i "Don Dialah

yang Mengirimkan Angin yang Terpencar Sebelum Kedatangan

Rahmat-Nya." (Qs. Al A'raaf [7]: 57)

t; . G e: it:"'\'+ey ,€,i iA ,y'-Lk :v., rs

.n:fi \e .i;.,'-p Jv +'# ,r,jit jt*fitU*
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Qaashifan: Yang menghancurkan segala sesuatu. Lawaaqih:

Malaqifu dan bentuk tunggalnya adalah mulqihah (pejantan). I'shaar:
Angin kencang yang bertiup dari tanah ke langit, seperti tiang yang

ada apiny a. Sh irrun : Dingin. N usyar an: Terpencar.

:JG'. r yht ;*"';)t f t:4;?nr oy, f& q' f
)i ;r!6 L5ri?t ArrU;

3205. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Aku ditolong dengan ash-shaba dan kaum Ad dibinasaknn dengan

Ad-Dabur."

6?, sy.*r y h' .J- Ut ors 'Uu W i' o1t ^-x,v *
:.+),i titi ,+')';rrte;i ,fti *?t ,Pi y3r qt*
t, ::eu : + \, * 4,1e u, t,c x:3:i,' & G?' iat

81 1n1'1;:t1'J"GXb)b AsirrX;ln e"y ,Ss t^{ )^ii ,s}i
3206. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Biasanya Nabi SAW

apabila melihat mendung di langit, beliau berjalan mondar mandir,

keluar masuk, dan wajahnya berubah. Apabila langit telah

menurunkan hujan maka hilanglah hal itu darinya. Aisyah pun

memberitahukan hal itu kepadanya maka Nabi SAW bersabda,

'Sungguh aku tidak tahu sebagaimana kaum Ad mengatakan, 'Maka

tatkola mereka melihat adzab itu berupa owan menuju ke lembah-

lembah mereko.-. " (Qs. Al Ahqaaf [a6]:2a)

Keterangan Hadits:
(Bab apa-opa yong disebutkan tentangfirman-Nya; Dan Dialah

yang mengirimkan angin yang terpencar sebelum kedotangan rahmat-
Nya). Kata "Nusyran" akan diterangkan pada bab ini.
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:,,; F'* ,L61go*hifan: Yang menghancurkan segala

sesuatu). Maksudnya adalah penafsiran firman Allah dalam surah Al
Hijr [5] ayat 22, €!J C;] g-,3i1 (Kami meniupkan angin untuk

mengowinlrnn [tumbuh+umbuhanJ). Menurutnya, asal kata lawaqifo
adalah malaaqifu dan bentuk tunggalnya adalah mulqiftah (pejantan).

Ini adalah perkataan Abu Ubaidatr yang selaras dengan pendapat Ibnu

Ishaq. Akan tetapi ulama selain mereka mengingkari hal itu seraya

berkata, "Lawaqif; adalah bentuk jarnak dari kata laqiftah dan laaqifu
(betina yang dibuatri)."

Al Farra' berkata "Jika dikatakan angin sebagai pejantan karena

ia menyerbuki pepohonan, lalu bagaimana sehingga ia dikatakan

sebagai betina yang diserbuki?"

Tanggapan ini dapat dijawab dengan dua jawaban:

Pertama, angin dianggap sebagai betina yang menerima untuk

dibuahi karena keadaarmya yang melewati tanah dan air sehingga

terjadilah perkawinan. Maka dikatakan angn yang dibuahi sebagaimana

dikatakan air pejantan. Pandangan ini didukung oleh ayat selanjutnya

yang menyatakan angin adzab sebagai angin yang mandul. Kedua,
pemberian sifat demikian t€rhadap angin karcna terjadi pada

saat tersebut. Seperti dilotakan'tnalam yang tidut''.

Ath-Thabari berkat4 "Pendapat yang benar bahwa angrn

dianggap sebagai betina yang dibuahi dari satu sisi dan dianggap

sebagai pejantan dari sisi lain. Adapun keadaannya sebagai betina
yang dibuahi (hamil) karena sifatnya yang membawa air, sedangkan

keadaannya sebagai pejantan karena ia menggerakkan awan."
Selanjutnya Ath-Thabari meriwayatkan melalui jalur yang kuat dari

Ibnu Mas'ud, dia berkata, ".tt:;l,QtiiJr 
'"i;ii(il J,gj {}?$ J-;-

F"j,i;iilr \t' g \t5 peU"n mengirimkan angin membowa air dan

membuahi [bertemu] owan, lalu ia membswa owan itu dan bergerak
sebagoimana bergeraknya unta pejantan, setelah itu menurunkan

hujan).
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Al Azhari berkata, "Angin dikatakan sebagai pejantan karena ia

menggerakkan awan dan mengarahkannya kemudian memutamya.

Bangsa Arab biasa memberi nama angin selatan sebagai angin

pejantan dan hamil, sedangkan angin utara sebagai angin tidak subur

dan mandul.

\J -s|.,s :*t 
jlr":\r o,*+o et,"rGl. (r'shaar:

Angin kencang yang bertiup dari tanah ke langit, seperti tiang yang

mengandung api) Maksudnya adalah penafsiran firman Allah dalam

surah Al Baqarah f2) ayat266,3t-bblq.*6 (Maka kebun itu ditiup

angin kencang). penafsiran tersebut beradal dari Abu Ubaidah.

Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata, *Al

I'shaar adalah angin dan an-naar adalah hawa yang sangat panas."

Dia juga menukil pula dari Adh-Dhahhak, "Al I'shoor adalah angin

disertai hawa yang sangat dingin." Akan tetapi penafsiran pertama

lebih tepat berdasarkan firman Allah, "sri 4 (Mengandung api).

.'r7. ,'f (Shirrun: Dingin). Maksudnya adalah penfsiran firman

Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 117,"'f W.y-: (Angin yang

mengandung hqwa yang sangat dingin). Abu Ubaidah berkata, "Ash-

Shiru adalah hawa yang sangat dingin." Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Ma'mar, dia berkata, "Al Hasan berkata tentang firman-Nya
":r:*t q.A6, s hirrun artinya dingin."

ZJ:jf i;J (Nusyuran; Terpencar). Ini adalah konsekuensi

perkataan Abu Ubadah, karena dia berkata, "Nus1/ran artinya dari

seluruh mata angin, sisi dan penjuru."

Selanjutny4 Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas RA tentang pertolongan dengan

angin Ash-Shaba.

r', "du.U:yl (Afu ditolong dengan angin Ash-Shaba). Ia adalah

angin timur, sedangkan Ad-Dabuur adalah lawannya (angin barat).

Rasulullah SAW hendak mensinyalir firman Allah tentang kisah Al
Ahzab dalam surah Al Ahzaab [33] ayat g, "; ftfj e: flJf" 

g-tV
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5\; (Kami mengirim kepada mereka angin dan bala tentara yang

kal i an t i dak me I ihatny a).

Imam Syaf i meriwayatkan melalui sanad yang munqathi'
(terputus) bahwa Nabi SAW bersabda, |; * ti.r.tO U€ 1Qurof
43 oti (Alat ditolong dengan angin ash-shaba, dan ia adaloh adzab

bagi orang-orong sebelum kita). Sebagian mengatakan bahvta ash-
shaba adalah angin yang membawa iroma baju Yusuf kepada Ya'qub
sebelum mereka bertemu.

Ibnu Baththal berkata, "Hadits ini mengandung beberapa
pelajaran penting, di antaranya; Pertama, melebihkan sebagian

makhluk atas sebagian yang lain. Kedua, seseorang boleh
mengabarkan kelebihan yang diberikan Allah kepada dirinya dalam
rangka menceritakan nikmat bukan untuk membanggakan diri. Ketiga,
berita tentang umat terdahulu dan tentang kebinasaan mereka.

Kedua, hadits Aisyah yang telah dijelaskan pada pembahasan

tentang istisqa' (memohon hujan).

te'rt?it;3t o:pli 6$ llpabila langit telah menurunkan hujan

malra hilanglah hal itu darinya). Kalimat ini menjadi bantahan bagi
mereka yang mengatakan batrwa Y,ata amtharar (menurunkan hujan)
tidak digunakan kecuali dalam konteks adzab. Adapun dalam konteks
rahmat maka dikatakan matharat (hujan turun).

Pelaiaran vans dapat diambil
l. Hendaknya seseorang mengingat kejadian mengerikan yang

menimpa umat-umat terdahulu.

Peringatan agar tidak menempuh kehidupan sebagaimana

kehidupan mereka karena dikhawatirkan akan ditimpa seperti

apa yang menimpa mereka.

Sifat Nabi SAW yang sangat sayang terhadap umatnya

sebagaimana sifat yang disebutkan Allah.
Ibnu Al Arabi berkata, "Jika dikatakan, 'mengapa Nabi SAW

khawatir akan turunnya adzab kepada kaum yang beliau berada di
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dalamnya, padahal Allah telah berfirman dalam surah Al Anfaal [8]
ayat33,"f1-U1:r'r|;U,iirr iri 6'1 (Dan Allah sekali-kali tidak akan

mengadzab mereka, sedang kamu berada di antara mereka)' maka

jawabannya adalah; ayat itu turun setelah kisah dalam hadits tersebut.

Pandangan ini semakin kuat karena ayat yang dimaksud menunjukkan

karamah beliau SAW dan ketinggian kedudukannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi pandangan tersebut tergoyahkan

oleh kenyataan bahwa ayat pada surah Al Anfaal itu turun berkenaan

dengan kaum musyrikin yang ikut dalam perang Badar. Sementara

dalam hadits Aisyah terdapat indikasi bahwa Nabi SAW senantiasa

melakukan perbuatan demikian. Maka jawaban yang lebih tepat

adalah bahwa ayat pada surah Al Anfaal memiliki kemungkinan

khusus bagi mereka yang disebutkan, atau khusus pada waktu tertentu.

Mungkin pula rasa takut telah mendominasi sehingga mengalahkan

rasa aman dari adzab Allah. Namun, Iebih tepat lagi bila dikatakan

bahwa Nabi SAW khawatir akan turunnya adzab kepada kaum yang

beliau tidak ada di tengah-tengah mereka. Jika kaum itu adalah orang-

orang beriman maka beliau menyayangi karena keirnanan mereka.

Sedangkan bila kaum itu kafir maka kekhawatiran ini timbul karena

diharapkan mereka akan masuk Islam, sementara beliau diutus sebagai

rahmat bagi alam semesta.

6. Malaikat

'J-'"b oL.:Si gt\t 
"r*';,) Pt U l' -r.; Ss ;i Ss't

te'rit,,)t iF) ,{& i.r'Js's i(y"sr q )A\ \:* ,>,,1t ,;;
.d>Jlt

Anas berkata, "Abdullah bin Salam berkata kepada Nabi SAW,

'sesungguhnya Jibril Alaihissalam adalah musuh orang-orang Yahudi

dari kalangan malaikat'."
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Ibnu Abbas berkata "Firman-Nya 'ranahnushshaaffun,
(Sesungguhnya kami benar-benar bershaf-shaf) yakni maraikat.,,

U, ,Se :,:G ;e; ?ot oer"-G, i lG r ,Lu(. ; ,;i.*
4;.Ti:r- ru+ltr 

f.6u ;.#,*k,; ,,rir; ^lri, J,
',it ,er;f; * .q ft., .^* *i;'-uitS,;.L;
,c"t,

'4'A ,iv:ra,.w',-p i ,,F bt; A ol,u
6 IAu ,'otjt )VJ.r., y;, o,r:r.*"i r:r",Jd .f*_
c,t^-',y1F. ,Fb,ju li; J1k$Nt]j,fii e J;,-+i ,i' tst :)titqt J-,ri ,si,,k .W,i;"r.I,
4 +V} ,J* *'.5i i:t ,;- ;r'i:t) .ie" l4t 4*,
:u :'E +r,iu s; J ,',k +.rititat Ge ;., iteu-Jt'J1-J) lrL', ,E. A,jd t^1 ,F'rf tr; .:'1; ,ju
;t;G A Sii+g7,,tt- ,!;j,k & q:u .i*
."&, :,J+ ti!J,1 V iU ;;:$ lj_i, d "Lr 

-i:,tit ]fur
. , ' 

-o.cr-l ,s..--.Jt 4r:t;'; ,8)€ :Jrs rdt.,y,ri.s: ,b,
,--f:u Ur Sii+*7 ,jo *:.:Jt,.i; JL ULr
."k :)* \l!J,1 i ,,k ,j;,ju gi; i ,& arlt i3t
i*:$ .i*i*;t 

"r, i*r, E,i ,b e1t,_pJ u,, ,u
iG o""rt,:!e 

C: ri i +L7,j* * ;e *,\t,k
.& ,,laeirJ,l'h ,,y. ,l""b,ju li; ,y :k aj*,tAt
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r*ii .i* )dt €, :rt?'; iE,i,Js el\',r'ri'u',,E
)b t-xT .l;',;ii+tL7 ,i* *'.5i ;':)c *(r - 9.l-

,Ueir*;;'o- :fi 
"lb:,J+ 

l-ri ; iU y:ilt 1fur
e |*:" .ie i4t d., ,y.Q'i s4L,F'rii:, :8."k,
&L'ire * d'r;ii'*o';,i* *'.5i;;
-&jr ;-* t5t-, - qlt i>uir r*i '.:,6- 

'iu t.:lrK]i c iS*

\tia;/,ErUltttEG .,ff ,4 p:';q,pf *t,1
t+7 yyyrf'"ti ,E .\U l+ \UJ,1 ; iU ,j.b :E
t-;'; :,sw ^tr;:-:i; et;\J'q:v .ie iO:,:t d, .:,

ri-;' i;J; "J,-b';ii', *.":t'*;t;.ej V, it,1 +

,:# J\fk W tw;oi' i;y d,4), * c 7i lt
)t*', lVi )t:;: ,rpi,cri t*t7i el#tLii'irE ,+;'r',

or*it (?1 aVr ,t )Vqt 
(i iird'"yb';it .ltVv

'+ #'.iG,iL o r* "jt'* i ; .-tVt',,pl
tir',iu .;^r* 0.,* ,**) ,'.i:.*u c i,sw ;;
y U-lf ,:{, a*lst$r'*i ,y.t}\,i'Ao ,* *6urpi
'; ,'+.; 4ri r1)1;t'^!i5'd;'; J,;i'*:, it g'tu i4
JrJ ;;'4$ rp'y,,; ,\'"J tf 't;*, ,'+'"J'*-):

l* t1); |ai y.;* v i;w ;;'q:t; t* tik'd,
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,$il (j,'
i: '* S ,*i t o. oi

q)crl .^lr'rrui,
2 t / ctz l. , o t. . t:q)-p.ljJ*t :c-1;

Cr',. 2 6 f.tp ajSJr $-rYs
o,

;LS)V f
"'Jt * & \t n, i';"'.i 

o_ ri * 9;:r ; ;;a * iu-''lu:
- c - o t -/ 

^ 

,

.rr13t it ,t,&i * at ;-
3207. Dari Anas bin Malik, dari Malik bin Sha'sha'ah RA, dia

berkata, Nabi SAW bersabda, "Ketika aku berada di sisi Baitullah
antaro tidur dan terjaga --dan beliau menyebutkan, yakni seorang

laki-laki di antara dua laki-laki- maka didatangkan kepadaku bejana
yang terbuat dari emas dipenuhi oleh hikmah dan iman. Kemudian

dibelah dari bagian atas dada hingga bagian bawah perut. Lalu perut
dicuci dengan air zamzam, lalu dipenuhi hilvnah dan iman. Kemudian
didatangkan kepadaku hewon putih yang lebih kecil dari bighal dan
lebih besar dari keledai, buraq. Aku pun berangkat bersama Jibril
hingga kami mendatangi langit dunia. Dikatakan, 'Siapakah ini?' Dia
berkata, 'Jibril'. I)ikatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Dia berkata,
'Muhammad'. Dikatakan, 'Apakah ia telah diutus kepada-Nya'. Dia
menjawab, 'Ya!' Dikatakan, 'Selarnat datang untuknya, sungguh
sebaik-baik yang datang kini telah datang'. Aku mendatangi Adam
dan memberi salam kepadanya. Dia berkata, 'Selamat datang
untuhnu seorang anak dan seorang nabi'. Kami pun mendatangi

langit kedua. Dikatakan, 'Siapakah ini?' Jibril menjawab, 'Jibril'.
Dikatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Dia berkata, 'Muhammad'.

Dikntakan, 'Apakah ia telah diutus kepada-Nyo'. Dia ntenjawab,
'Ya!' Dikatakan, 'Selamat datang untul*tya, sungguh sebaik-baik

yang datang kini telah datang'. Aku mendatangi Isa dan Yahya.

Keduanya berkata, 'Selamat datang untukmu, seorong saudara dan

seorong nabi'. Kami mendatangi langit ketiga. Dikatakan, 'Siapakah

ini?' Dio berkata, 'Jibril'. Dikatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Dia
berkata, 'Muhammad'. Dikataksn, 'Apakah dia telah diutus kepada-

Nyo'. Dia menjawab, 'Ya!' Dikatakan, 'Selamat datang untuknya,

sungguh sebaik-baik yang datang kini telah datang'. Aku mendatangi
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Yusuf dan memberi solam. Dia berknta, 'selamat datang untulonu,

seorang saudara dan seorang nabi'. Kami mendatangi langit

lreempat. Dikatakan, 'siapakah ini?' Dia berkata, 'Jibril'. Dikatakan,

'Siapa yang bersamamu?' Dia berkata, 'Muhammad'. Dikataknn,

'Apal<ah ia telah diutus kepada-Nya'. Dia meniawob,'Ya!'
Dilratakan, 'selamat datang untulotya, sungguh sebaik-baik yang

datang kini telah datang'. Aku mendatangi ldris dan memberi salam-

Dio berkata, 'selamat datang untulonu, seorang saudara don seorang

nabi'. Kami mendatangi langit kelima. Dikatalan, 'Siopalah ini?'
Dia berlrsta, 'Jibril'. Dikatakan, 'Siapa yang bersamamu?' Dia

berlrato, 'Muhammad'. Dikntakan, 'Apakah ia telah diutus kepada-

Nya'. Dia menjawab, 'Ya!' Dikatakan, 'Selamat datang untulotya,

sungguh sebaik-baik yang datang kini telah datang'. Kami

mendatangi Harun lalu aku memberi salam kepadanya. Dia berkata,

'selamat dotang untulcmu, seorang saudara dan seorang nabi'. Kami

mendatangi langit keenam. Dikatakan, 'Siapakah ini?' Dia menjawob,

'Jibril'. Dikntakan,'Siapa yang bersamamu?' Dia berkota,

'Muhammod'. Dilratalan, 'Apakah dio telah diutus kepada-Nya'. Dio

menjawab, 'Ya!' Dikatakan, 'selamat datang, sungguh sebaik-baik

yang datang kini telah datang'. Alat mendatangi Musa dan memberi

salam lrepadanya. Dia berkata, 'selamat datang untulvnu, seorang

saudara dan seorang nabi'. Ketika aku melewatinya, dia menangis.

Dilratalran, 'Apaluh yong membuatmu menangis?' Dia (Musa)

berlrata, 'Wahai Rabblat, pemuda yang diutus sesudahku ini, umafirya

alran masuk surga lebih utama daripado umatlru yang masuk surgo'-

Kami mendatangi langit ketujuh. Dikataknn, 'Siapakah ini?' Dia

menjawab, 'Jibril'. Dikatakan, 'Siapa yang bersamomu?' Dia

berkato, 'Muhammad'. Dikatakan, 'Apakah dia telah diutus

kepadanya'. Dia menjowab, 'Ya!' Dikatakan, 'Selamat datang

untul*tya, sungguh sebaik-baik yang datang kini telah datang'- Aht

mendatangi lbrahim dan memberi salam kepodanya. Dia berkata,

'selamat datang untulonu, seorang anqk dan seorang saudara'. Makn

diangkatlah Baitul Ma'mur untukku. Alat bertarrya kepada Jibril,

maka dia menjawab, 'Ini adalah Baitul Ma'mur'. Setiap hari 70.000
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malaikat sholat di dalamnya. Apabila mereka keluar maka mereka

tidak qkan kembali kepadanya akhir apa atas mereka. Diangkat
Sidratul Muntaha untukku. Ternyata pohon bidaranya bagaiknn
qullah Hajar, daun-daunnya bagaikan telinga-telinga gajah. Di
dasarnya terdapat empat sungai; dua sungai yang batin dan dua
sungai yang zhahir. Aku bertanya kepada Jibril, maka beliau berkata,
'Adapun dua sungai yang batin berada di surgo. Sedangkan dua

sungoi yang zhahir adalah Nil dan Euphrat'. Kemudian diwajibkan
kepadaku 50 shalat. Aku pun kembali hingga mendatangi Musa. Dia
berkota, 'Apa yang engkau lakukan?' Aku berkata, 'Diwajibkan

kepadaku 50 shalat'. Dia berlata, 'Aku lebih mengetahui tentang
manusia daripada englmu. Aku telah berusaha memperbaiki bani
Isra'il dengan segala upayo. Sungguh umatmu tidak akan mompu.

Kembalilah kepada Rabbmu dan mohonlah (keringanan) kepada-
Nya'. Aku kembali dan mohon kepada-Nya. Lalu Dia menjadiknnnya
40 shalat. Kemudian terjadi hal serupa. Lalu Dia Menjadikan 30
shalat. Terjadi lagi hal serupa maka Dia menjadikan 20 shalat.
Kemudian terjadi hal serupa maka Dia menjadikan l0 sholat. Aku
mendatangi Musa dan dia mengatakan hal serupa, maka Dia
menjadilrnnnya 5 shalat. Aht mendatangi Musa dan dia berkata, 'Apa

yang englrau lakukan?' Aku menjawab, 'Allah telah menjadikannya 5
shalat'. Dia mengatalmn hol serupa. Aku berlata, 'Aku telah
menerimanya'. Makn terdengar seruen, 'Sesungguhnya Aku telah
menetaplran kewajibanku, memberi keringanan kepada hamba-
hamba-Ku dan membalas kcbaikan dengan sepuluh (pahala)'. "

Hammam berkata, Qatadah meriwayatkan dari Al Hasan dari
Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, "Pada Baitul Ma'mur."

F;y\,,k yt J;re:*:it'-,bi$ fi i y,f
' .ri fi # d,'^1b g-'€'Li'oti,ssisl'Lirb,,rbr $',.7v.\-l

hr e-*- i ,u: Jr:^*)Lk i ,u:'J, ^aLLk i ,e';.
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'ri|*, bL a')is ila *r :{ )a-'1 ?ry gr\';'* r?3

L\kc T F4"g|y'ltop,city'#""i V'Fi .r$t S^i ;;r,WTy *:* ,Ltt\\yt;:,
f. W *qt * # 4,; \t :6t ;.j x$ Lk c p

- t,y(

3208. Dan Zaid bin Watrab, Abdullah berkata, "Rasulullatr

SAW menceritakan kepada kami --dan beliau orang yang benar lagi

dibenarkan- 'Sesungguhnya solah seorang di antara kalian

dihtmpulkan penciptaanrrya di perut ibunya selama 40 hari.

Kemudion ia menjadi segumpal darah samo seperti itu. Kemudian ia
menjadi segumpal daging sema seperti itu. Kemudian Allah mengutus

malailcat dan diperintahkan menulis empat lulimat. Dikatakan

kepadanya; tulislah amalnya, rezekinya, dia sengsara otou bahagia.

Kemudian ditiupkan ruh kepadanya. Sesungguhnya salah seorang di
antaro lralian beramal hingga tidak ada lagi antara dirinya dengan

surga kecuali satu jengkal, nomun kitabnya telah mendahuluinya lalu
dia melahtkan amalan penghuni neraka. Dan sesungguhnya

seseorang berbuat hingga tidak ada antara dirinya dan neraka

kecuali satu jengkol, namun kitab telah mendohuluinya maka dio

melakulran amal an penghuni sur ga' ."

^4??'t ,j* 4t ,f ^*?nt'q3;;; Iie iSv 
e.e *

'* a3L .; ;; G?i ,i$ d; it ,f fG I a.vr' *;
*:;.ir hr '";i riy,;ru'": i gr\t ,)* dt ,,f ;;":; ,lj * e6

€,jb q:4,kb'4+:"fu;li'r lt :)'-,5 aitl
'i & ; i :At'$l'4,; +:u 6" ; ir Lr :,At ;^i

.,rr\t e J:bt
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3209. Dari Nafi', dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW,
"Apabila Allah mencintai seorang hamba maka Dia berfirman kepada

Jibril, 'Sesungguhnya Allah telah mencintai si fulan maka cintailah
dia'. Maka orang itu dicintai oleh Jibril. Lalu Jibril berseru kepada
penghuni langit, 'Sesungguhnya Allah mencintai fulan maka

hendaklah kalian mencintainya'. Maka orang itu dicintai oleh
penghuni langit. Kemudian ditetapkan baginya untuk diterima di
muko bumi-"

+\t &";tr g'ilti." I' qrr:s.e ,f y3, /ij) *
2.3>,1JtU,J**,*\t ** it Jyr'+6t *',
'6# ,,t3t ,]'€; )\r f t; -LaAt ;]- otAt a? J;::.e.

ik iy w o;K,9(fi' Jiri'^::. ilir e#''6i*'4
3210. Dari Urwatr bn Az-Zubair, dari Aisyah RA (istri Nabi

SAUI), bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "sesungguhnya

pora malaikat turun di anaan 
-yalmi crwan- lalu menyebut urusan

yong ditetapkan di langit. Makn syetan-syetan menguping pembicaraan

lalu mendengarkannya kemudian memberitohukannya kepada para
dukun/tulcang ramol. Dengannya mereka melalatkan seribu kebohongan

dori diri merela sendiri."

riyl*:, ^;t iu' p 'Ct ,Se ,'JG &ht q,,;) o_ri *
',*riililr-*ir *ty.f a *G.k JL ok ai,.3jt'1"r-,:6
'r'^."'-.-4/ot--;- tyv1 ;LLl ftrU'7t1'.lt ,_* t;p ,'J's\u J':(lt or3;

o9
.Tnl
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321I. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Nabi SAW
bersabda, 'Apabila hari jum'at, maka di setiap pintu dori pintu-pintu
masjid terdapat malaikat yang menulis yang datang pertama dan
yang pertama. Apabila imam telah duduk merelra melipat lembaran-
lembaran lalu mereka datang mendengarkan dzikir (peringatan)'."

i1J; ry Lu'r'^xit € ;'r : Jv,#t i * *
:'JtJ, e;) eri Jy'*;ar.j +',"'r n y'r y.'qi *

,i; *t *\t*:',t;;'+l.ru ir-rl*f

.n :Js ruAt S:t. ii:';isi
3212. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dia berkata, "LJmar lewat di

masjid sementara Hassan mendendangkan sya'ir. Dia berkata, 'Aku
pemah mendendangkan padanya sementara di dalamnya ada orang
yang lebih baik darimu'. Kemudian dia berpaling kepada Abu
Hurairah dan berkata, 'Aku memohon kepadamu dengan nama Allah.
Apakah engkau mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Jawablah
untukku. Ya Allah, Kukuhkan ia dengan Ruh Qudus?' Dia menjawab,
'Yal"'.

ll;t.Ft *ht *U, Jv:Ju a,; ir u1t "tlr *
.,!;1,i-b, -e6,'ri-';L;t

3213. Dari Al Bara' RA, dia berkata, "Nabi SAW bersabda

kepada Hassan, 'Hujatlah mereka ---atau cemoohkan mereka- dan
Jibril bersamdmu'."

,i*L *;\'i1l;s,Jv&?nt q, Iy i ri'*
,hbs';,;;tt).f e *
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3214. Dari Anas bin Malik RA, dia berkata, "Seakan-akan aku

melihat debu yang membumbung di jalan-jalan kecil bani Ghunm'.

Musa menambahkan, "Rombongan Jibril".

f h' * 4t'JL e9 4,>;tAt'ri W?nr o*t u.G *
f €Wi '$at";Ut6'1r iJst- jtA!;d *',
)z

,:;L ;!*i -*j,Jtl [ *'tlr't d 4,rr:At ^iU*
.i;"" €G,o4#>v3t1t;f i.rljr C.Wi

3215. Dari Aisyah RA, sesungguhnya Al Harits Orn *rrrr-
bertanya kepada Nabi SAW, "Bagaimana wahyu datang kepadamu?"

Beliau menjawab, "Semua itu; terkadang malaikat datang seperti

dentang lonceng. Lalu suara itu dihentikan dariku sementara aku

telah memahami apa yang dia katol<an. Inilah yang paling berat

bagiku. Dan terkadang malailcat menampakkan diri kepadaku berupa

sosok laki-laki, lalu dia berbicara denganku dan aku pun mengerti

ap a y an g di lcat aknnny a."

:.;r")Lbt * dt'+:'Jv'^.p?nt qri;-; gri *
J* '16'& rsl ,F zri Art yt E ef'r:'6':iU,it;
'ol 

;')1 ,*-, yht d:"UtJ" * ai\ +rt'!6 F f
o to ' l-,

32l6.Dari Abu Hurairah, dia berkata, "Aku *..d'ffi'#
SAW bersabda, 'Barangsiapa yang menaflahkan dua pasangan di
jalan Allah niscaya dia akan dipanggil oleh penjaga surga; wahai

fulan kemarilah'. Abu Bakar berkata, "Itulah orang yang tidak ada

kerugian atasnya". Nabi SAW bersabda, "Alat harap engkau adalah

salah seorang di antara mereka."
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U :4iG *t y\t * otr'oi q- h' s::., a-#.c *
yt *,r:riY*l' *, ,UA ,i>,At,fl? t; j;: ua',akG

*, *\t -u 4t *j .uri \ c'ai Utt;,
3217. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya,

"Wahai Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam untulonu". Aisyah

berkata, "Untuknya keselamatan dan rahmat Allah serta keberkahan-

Nya. Engkau melihat apa yang tidak aku lihat". Maksudnya, Nabi

SAW.

et y\t ,* :t J;; Jv :Jv t;i:"ht q, f& qt f
;;. \ JF 611 :',d;it :Js er:'t:'i L',$ 6):'i .ti is;.:

. .o'

a,1r 1r;ib 6i r,9i ii.6'i oi.:

3218. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata "Rasulullatr SAW
bersabda kepada Jibril, 'Tidakluh engkau mengunjungi kami lebih

sering (lagi) daripada kunjunganmu kepada lcami (selama in)? 'Ibnu
Abbas berkata, "Maka turunlah ayat,'Dan tidaHah kami (Jibril)
turun, kecuali dengan perintah Tuhanmu. Kepunyaan-Nya-lah apa-

apa yang ada di hadapon kita, apa-apa yang ada di belolcang kita.'
(Qs. Maryam [9]: 64). "

,iu *j *\t -a :t J;3 oi,:t;?nt ,g, fe /t *'f Auasr;-iL"*i'$i e,J'-r e,j-b G:Lri

.u?i
3219. Dari Ibnu Abbas RA, sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda, "Jibril membacakon kepadaku satu huruf, Maka aku terus

minta tambahan hingga mencapai tujuh huruf,"

FATEITL BAARr - 63



ei *\t ,* it Jy:,ts :)v t iLht -u, a& c.t *
l/

u.rl 11b;u- f t:t*_, ,i.ir< 6 \;i or-.) ,fit'rli
ir s*, o_i .,:r;)t L1^5 ovz.ti y'F qi*" ,yf
^1:')r gl)t q t.!;i Jf ;u. f * r y \t .a

.i:;::l.ayr ra.fi r:.r- ar * *3
,*rf i' e dt r t;i:Lir qr*u;i;.; I ,s:.,:

.,tl';)r &:6 otf 
';; 

oi

3220. Dan Ibnu Abbas RA, dia berkat4 "Rasulullah sAw adalah
manusia yang sangat dermawan, dan beliau semakin dermawan pada
bulan Ramadhan ketika ditemui oleh Jibril. Adapun Jibril menemui
beliau pada setiap malam bulan Ramadhan, lalu mengajari beliau Al
Qur an. Sesungguhnya Rasulullah sAw ketika ditemui Jibril lebih
dermawan daripada angin yang berhembus.,, Dari Abdullah, Ma,mar
menceritakan kepada kami seperti itu melalui sanad di atas.

Diriwayatkan dari Abu Hurairah dan Fatimah dari Nabi sAw,
"Sesungguhnya Jibril biasa mengajari beliau Al eur'an.,,

,i3:-i liivt ,ri7';,at ?i ;lt + u.';LLi ,,W u.t ,r
i,,-n .*, *\' ,k lti;,?6i J;iji j;'olcf
|J;- )r,),, €ri G. 4'e- :sv ,ir'j,6- JF rl'rt',t :"yL

,:Jt ; *'t * \t,)* :t J;, ry,jrri ))'...4, Gj e
a ! t tz-r .?, a! t.z , ol. a! ,'.. , ol, i' t11 , :
fi cl.-----r-,1e i ,6|)e 7 ,6'4'4i iU *; ,l;

. 7t:r),'# :G", U-,'e'.i, ;,A 4,
3221. Dari Ibnu Syihab, bahwa Umar bin Abdul Aziz sedikit

mengakhirkan shalat Ashar. urwah berkata kepadanya, "Ketahuilah,

& _ FATIIUL BAARI



sesungguhnya Jibril telah turun lalu shalat di hadapan Rasulullah

SAW." Umar berkata, "Ketahuilah apa yang engkau katakan wahai

Urwah." Dia berkata, "Aku mendengar Basyir bin Abi Mas'ud
berkata: Aku mendengar Abu Mas'ud berkata: Rasulullah SAW
bersabda, 'Jibril turun lalu mengimamiku maka aku shalat
bersamanya. Kemudian aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat
bersamanya. Kentudian aku shalat bersamanya. Kemudian aku shalat
bersamanya'. Beliau menghitung dengan jari-jari tangannya lima kali
shalat."

,/ Jo
. . ,1 I o .

{.t tt €.-t f
'-V A:J;

J:" Ut',SG :iu ^*?ut

* iu,!,41 
'4f ;1

,*r*h'
'Ji'r-l- 

V 
'ri ,Ljr S+;

O/2aC

.r.r!y :JU \rr? t:l: G: ;:l: :Ju . rtlt
3222. Dari Abu Dzar RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda,

"Jibril berkota kepadaku, 'Barangsiapa meninggal dunia di antara
umatmu dan dia tidak mempersekutukan Allah dengan sesuatu pun,

malra dia masuk surgo, atau tidak masuk neraka'. Beliau berkata,

'Meskipun dia berzina dan mencuri'. Jibril menjawab, 'Meskipun
demikian'."

,'ri '",'t ^*ht J;Ut|Se :Jti'a.o?nt qri;; gri t
:* e o;^LJ., ,)QL..i.65r;t 8J! Ay, ,;t-''lr-;:^?$tt
'pj-';i1-; fr.tj,: *ltyy'c';"i ,raAt :>e, St
'iEL'ole fs; ,:oi'ri e,s:V &; 'uS ,i'ro -'fL(

.t
,z J

o j4'-
3223. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, "Paro malaikat

saling bergantian; malaikat malam dan malaikat siang. Mereka

berkumpul pada saat shalat Subuh dan shalat Ashar. Kemudian
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mereka yong berada pada knlian naik kepada'Nya dan mereka

ditanya oleh-Nya -sementara 
Dia lebih mengetahui- serayo

berfirman,'Bagaimana kalian meninggalkan hamba-hamba-Ku?'

Iulereka menjawab, 'Kami tinggalkan sementara merel<a sedang shalat

dan kami datang sementarq mereka sedang shalat'."

Keterangan Hadits:
(Bab Tentang Malaikat). Kata malaa'ikah adalah bentuk jamak

dari kata malak. Menurut sebagian ulama katamalaa'ikahberasal dari

kata maalit, namun cara pengucapalinya diperhalus. Sebagian lagi

mengatakan berasal dari kata uluukah yang berarti risalah, dan ini

adalah pendapat Syibawaih serta mayoritas ulama. Adapun kata

dasarnya adalah laak. Tapi sebagian mengatakan kata dasarnya adalah

malk yang berarti mengambil dengan kuat. Atas dasar ini maka huruf
mim bukan huruf asli. Kata ini mengacu kepada bentuk maf'al,

dimana huruf hamzah sengaja dihilangkan karena seringnya

digunakan, namun huruf ini dimunculkan kembali pada bentuk

jamaknya (yakni, malaa'ikah). Kemudian ditambahkan huruf ra' baik

karena tujuan mubolaghah maupun untuk menunjukkan bentuk

ta'niits (enis perempuan) pada bentuk jamak. Bentuk jamak kata ini

dibuat terbalik, karena jamak yang seharusnya adalah maalikah.

Menurut Abu Ubaidah, huruf mim pada kata malak termasuk

huruf asli. Adapun acuannya adalah pola fa'ala dan asalnya adalah

malkyang berarti mengambil dengan keras. Atas dasar ini maka acuan

kala mala'ikoh adalah pola fa'aa'ilah. Pendapat ini didukung oleh

sikap para ahli bahasa yang membolehkan menjamaknya dengan

bentuk omlaak. Padahal pola af'aal tidak dapat dijadikan acuan jamak

bagi kata yang diawali dengan htxuf mim tambahan'

Mayoritas ahli kalam dari kalangan kaum muslimin berkata,

"Malaikat adalah jisim yang halus yang diberi kemampuan untuk

membentuk dirinya dalam berbagai bentuk, dan tempat tinggalnya di

langit." Mereka tidak setuju dengan pandangan yang mengatakan

bahwa malaikat adalah bintang-bintang atau ruh-ruh baik yang telah
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berpisah dengan jasadnya, maupun pendapat-pendapat lain yang tidak
memiliki landasan dalil naqli.

Sehubungan dengan sifat-sifat malaikat dan jumlah mereka telah
dinukil sejumlah hadits di antaranya:

Pertama, hadits yang dikutip Imam Muslim dari Aisyah RA,
dari Nabi SAw, i; ,-ij:*at * (Mataikat diciptakan dari

cahaya).

Kedua, hadits yang dinukil Imam At-Tirmidzi, Ibnu Majah dan

AlBazzar dari hadits Abu Dzar, dari Nabi SAW, 'oi q 6.rir,at *i
gb "& *t\lgVi $i eT q.6 ,12:i (Langit bersuara [merintihJ

dan patutlah baginya untuk bersuara. Tidak ada padanya tempat
seluas empat jari melaikon di sana terdapat malaikat bersujud).

Ketiga, hadits yang diriwayatkan Ath-Thabarani dari Jabir, dari
Nabi SAW, \ie,6"dt iii\.ik 13 #i', * €'i #t ,>rjL;lt 116
"*w;':1€tt (Tidak ado pada ketujuh langit tempat seluas telapak

kaki, sejengknl maupun seluas telapak tangan, melainkan adq
padanya malaikat yang berdiri, ruku' , atau bersujud. "

Keempat, hadits yang dinukil oleh Ath-Thabarani dari Aisyah
yang kandungan maknanya seperti hadits ketiga.

Dalam kitab Rabi' Al Anwar disebutkan dari Sa'id bin
Musayyab, "Malaikat bukan laki-laki dan bukan perempuan. Mereka
tidak makan, tidak minum, tidak saling menikahi, dan tidak pula
berketurunan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa dalam kisah malaikat bersama
Ibrahim dan Sarah terdapat indikasi yang mendukung pendapat bahwa
mereka tidak makan. Adapun keterangan dalam kisah buah pohon

-yang 
konon bemama pohon Khuldi- bahwa ia adalah makanan

malaikat, sesungguhnya riwayat ini tidak shahih. Kandungan hadits-
hadits pada bab di atas dan apa yang telah dijelaskan dalam Al Qur'an
merupakan bantahan bagi kaum atheis yang mengingkari adanya

malaikat.
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Sikap Imam Bukhari yang lebih dahulu menyebut Malaikat
sebelum para nabi, bukan berarti dia beranggapan bahwa Malaikat

lebih utama dibanding para nabi. Tapi sikapnya ini lebih didasari oleh

keberadaan para Malaikat yang diciptakan lebih awal, dan juga karena

Al Qur'an lebih dahulu menyebutkan Malaikat dalam sejumlah ayat,

seperti firman-Nya dalam surah Al Baqarah l2l ayat285, Irr-,. ',it; ,y

*3:t ^-ki r-i<rl;i (Semuanya beriman kepada Altah, malaikar-

mal ai lrat - Ny a, ki t ab - ki t ab -Ny a dan r a s ul -r a s ul - Ny a). D an fi rman-Nya

dalam surah An-Nisaa' [4] ayat 136, il-i,:)i &: ^S.r'rt;t 
UU'.,k- U:

(Barangsiapo yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-

kitab-Nya dan rasul-rasul-Nya). Dan firman-Nya dalam surah Al
Baqarah 12) ayat r77, 7t436e<:t'ag ;\ {Ars,,1uri;t,U it,,,4t
$ti (Akan tetapi sesungguhnya kebaikan itu adalah beriman kepada

Allah, hari akhir, malailat-malaikat, kitab-kitab dan nabi-nabi).

Sementara telah disebutkan dalam hadits panjang 
-mengenai 

sifat

haji- dari Jabir yang dikutip oleh Imam Muslim, - 
h' i:.r;. r;'ri*r.

(Mulailah dengan apa yang Allah memulai dengannya). Disamping

itu para malaikat adalah perantara antara Allah dengan para rasul

dalam menyampaikan wahyu dan syariat.

Oleh karena itu sangat sesuai jika pembahasan tentang malaikat

lebih didahulukan daripada pembahasan tentang para nabi. Namun,

hal ini tidak berkonsekuensi bahwa mereka lebih utama dibanding

para nabi. Adapun masalah perbandingan keutamaan antara malaikat

dan para nabi akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid ketika

menjelaskan hadits, '..ii--. i Y d.li{s (Alar menyebut-nyabut

merelrn dalam khalayakyang lebih baik daripada mereka).

Di antara dalil yang menunjukkan bahwa jumlah malaikat

sangat banyak adalah hadits tentang isra' Nabi SAW, ;l,ii,Sr $tbi
b'tt:#-\'j y ,;st o'tl3 i F iiL,s- lsttrngguhnya baitut ma'mttr

pada setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaiknt, kemudian mereks

tidak kembali).
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ly-, *:t'*irt"# Si llnas berkata, Abdultah bin Salam

berftata....). tni adalah bagian dari hadits yang dinukil Imam Bukhari

melalui sanad yang maushul dalam pembahasan tentang hijrah. Hadits

ini akan dijelaskan dan dinukil kembali dengan redaksi yang lebih

lengkap.
t..t*,fiat Qi' 'ar'i;i> d* ,p.t'Jtii (lbnu Abbas berkata,

" Firman-Nya 'sesungguhryo ko*f benar-benar bershaf-shaf , yakni

Malaikat). Penafsiran ini disebutkan Abdurrazzak melalui sanad yang

maushul dari Simak, dari lkrimah, dari Ibnu Abbas. Sementara Ath-

Thabarani menukil dari Aisyah, dari Nabi SAW, 'lt 7i ti ,r;lt 4V
<o'.i' at '{j r\:y :}w f it u: ,r, jt '€.ti ""Lb *i (Tidak ada di

langit tempat seluas telapak kaki melainkon ada padanya malaiknt

berdiri otau bersujud. Itulahfirman Allah 'Sesungguhnya knmi benar-

henar bershaf-shaf').

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan lebih dari 30

hadits.r Hal ini termasuk perkara yang cukup unik dalam kitab ini,

yakni dari segi penyebutan hadits yang demikian banyak pada satu

bab saja. Sebab kebiasaan lmam Bukhari adalah memisahkan antara

hadits-hadits dengan judul-judul bab tertentu. Namun, hal itu tidak dia

terapkan di tempat ini.

Hadits-hadits pada bab ini telah menyebutkan sebagian Malaikat

yang cukup masyhur, seperti Jibril. Bahkan penyebutan Jibril terdapat

pada beberapa hadits. Di antara Malaikat yang disebutkan adalah

Mika'il, tetapi hanya terdapat pada hadits Samurah. Di antaranya pula

Malaikat yang diwakilkan untuk membentuk anak keturunan Adam,

Malaikat penjaga neraka, Malaikat gunung, Malaikat yang berada di

setiap langit, Malaikat yang turun di awan, Malaikat yang masuk

Baitul Ma'mur, Malaikat yang menulis manusia pada hari Jum'at,

Malaikat penjaga surga, Malaikat yang saling bergantian.

Kemudian terdapat penyebutan para Malaikat secara umum;

yaitu mereka yang tidak masuk rumah yang ada gambarnya, mereka

I Maksudnya dengan hadits-hadits pada bab berikutnya. Sebab hadis-hadits pada bab di atas hanya

berjumlah 19 hadits- Penerj.
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yang mengucapkan omin ur,tt*. bacaan orang yang shalat, mereka

yang mengucapkan rabbana lakal hamdu (Wahai Rabb kami, bagi-

Mu segala pujian), mereka berdoa untuk orang-orang yang menunggu

shalat, mereka yang melaknat wanita yang meninggalkan tempat tidur

suaminya.

Adapun Jibril telah diberi sifat oleh Allah sebagai ruhul qudus

(ruh yang suci), ruhul amin (ruh yang terpercaya), rasulun karim

(utusan yang mulia), dzu quwwatin makiin (memiliki kekuatan yang

kokoh), mutha'in amiin (taat lagi terpercaya). Lalu pada pembahasan

tentang tafsir akan disebutkan bahwa Jibril artinya hamba Allah.

Meski kata Jibril termasuk bahasa Suryani, tetapi ada kesesuaian dari

segi makna dengan bahasa Arab, yaitu Jabr. Makna Jabr adalah yang

memperbaiki yang lemah. Sementara Jibril diwakilkan membawa

wahyu yang mengandung kemaslahatan umum.

Sebagian lagi berpendapat bahwa kata Jibril adalah murni

bahasa Arab, yang diambil dari kata'jabrutullah'. Tapi pendapat ini
tertolak karena ahli bahasa sepakat bahwa kata Jibril tidak mengalami

tashrif Qrcrubahan pola kata).

Sehubungan dengan kata ini terdapat 13 cara melafalkannya,

yaitu:

Pertama, Jibril, bacaan ini dinukil dari Abu Amr, Ibnu Amir,
Nafr', dan salah satu riwayat dari Ashim.

Kedua, Jabril, bacaan ini dinukil dari Ibnu Katsir.

Ketiga, Jabra'iil, bacaan ini dinukil dari Hamzah dan Al Kisa'i.
Keempat, Jabra'il, bacaan ini dinukil dari Yahya bin Ya'mar dan

dinukil pula dari Ashim.

Kelima, Jibrill, bacaan ini dinukil dari Ashim.

Keenam, Jibraa'iil, bacaan ini dinukil dari Ikrimah.

Ketujuh, Jibraayil, bacaan ini dinukil dari Al A'masy.

Ke de I apan, Jibraabi' il.
Kesembilan, Jabraal.

Kesepuluh, Jabraabil, bacaan ini dinukil dari Thalhah bin

Musharrif.
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Kesebelas, Jariin.

Kedua belas, Jiriin.

Ketiga belas, Jabran. Penjelasan ini aku ringkas darikitab I'rab
As-Samin.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Al Aliyah, dia berkata,

"Jibril tergolong Al Karubiyyin, dan mereka adalah para penghulu

malaikat." Kemudian Ath-Thabarani menukil dari hadits Ibnu Abbas,

dia berkata, ,JJ rcJ;t ';s"Ui ,b |y-{.*'t y.i,' .r& )t J"*jJG

*:r;J'ii ,Pt, ?Qt & 'j6 rJi(i .?'ni 
"v:,,Srt 

,i$ts i')t &
.S:itr ,# ojo ,',Sa tc'i;jr 'u; ,; [ef lRasulullah SAw bertanya

kepada Jibril, 'Apakah tugas anda? ' Jibril menjawab, 'Mengurus

angin dan balatentara'. Nabi SAW bertanya, 'Apakah tugos Mika'il?'
Jibril menjawab, 'Mengurus tonaman dan hujan'. Nabi SAW

bertanya, 'Apakah tugas malaikat maut? 'Jibril menjawab, 'Mencabut

ruh'.).
Namun, dalam sanad hadits ini terdapat Muhammad bin

Abdunahman bin Abi Laila. Dia tergolong periwayat yang lemah

hafalannya, tetapi riwayatnya tidak ditinggalkan.

Hadits serupl dinukil oleh At-Tirmidzi dari hadits Abu Sa'id

dengan tambahan, 
',F_qt ,pf ,63r ,Yi U (Diontara penghuni

langit; Jibril dan Mika'll). Kemudian dalam hadits yang diriwayatkan

Ath-Thabarani tentang proses penciptaan Adam terdapat keterangan

yang mengindikasikan bahwa penciptaan Jibril lebih dahulu daripada

penciptaan Adam. Kesimpulan ini merupakan indikasi dari keumuman

firman-Nya dalam surah Al Baqarah l2l ayat34, ti-tisint #.$i\t)
i3l (Ingatlah ketika Kami berfirman kepada para malaikat,

bersujudlah kamu kepada Adam). Pada pembahasan tentang tafsir

akan disebutkan pula bahwa Jibril meninggal sebelum malaikat maut

setelah dimusnah kannya alam.

Mengenai Malaikat Mika'il, Ath-Thabarani meriwayatkan dari

Anas, 6 :Jv tk-a Ji;(i jl'l d6 ,,y;a'J'6 Pr q& nr 4* 7t oi
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\u$r '>-ilit:)i Lii 'ry (sesungguhnya Nabi sAt{ bertanya kepada

Jibril, "Mengapa aku tidak pernah melihat Mikn'it tertawa." Jibril
menjawab, "Dia tidak pernah tertawa sejak neraka diciptakan).
Sedangkan malaikat yang membentuk manusia belum aku dapatkan
keterangan tentang namanya. Adapun malaikat penjaga neraka akan
disebutkan pada tafsir surah Az-Zukhruf.

Sehubungan dengan malaikat penjaga gwmg, saya belum
menemukan pula keterangan tentang namanya" Di antara malaikat
yang cukup masyhur adalah Israfil. Namun, namanya tidak disinggung
dalam hadits-hadits di bab ini. An-Naqqasy meriwayatkan bahwa
Israfil adalah malaikat pertama yang sujud kepada Adam. oleh karena
itu, dia dibalas dengan diberi amanah untuk menjaga Lauh Mahfuzh.

Ath-Thabari meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, bahwa tsrafil
adalah malaikat yang turun kepada Nabi SAW dan memberi pilihan
antara menjadi nabi bersifat hamba atau nabi bersifat malaikat. Maka
Jibril memberi saran agar beliau sAw bersikap tawadhu'. Akhirnya
Nabi SAW memilih untuk menjadi nabi yang bersifat hamba. Ahmad
dan At-Tirmidzi menukil dari Abu Sa'id, dia berkata, .,Rasulullah

SAW bersabda, 
'tti '.iat5'# ,*t oVt Tt i t7r -bi €i',is

J a\;" {Bagaimana aku dapat merasa sewmg sementara penjagct

terompet telah memosukkan ujung terompet ke mulutnya dan
me nundukkan dahiny a s er oya me nunggu di izinkon untulmy a).

Bagi siapa yang ingin mengetahui nama-nama para malaikat,
silahkan membaca kitab Al Uzhmah karya Abu Syaikh, karena kitab
ini memuat sejumlah hadits dan qtsar yang berhubungan dengan
masalah tersebut. Sebagai contoh adalah riwayat dari Ali RA, bahwa
dia berkata tentang malaikat, "Di antara mereka ada yang diberi
amanah untuk mengurus wahyu-Nya, ada yang menjadi pemelihara
para hamba-Nya, dan penjaga surga-Nya. Ada pula yang kaki-kakinya
berada di bumi terendah dan leher-leher mereka menjulang ke langit
tertinggi, sayap-sayap mereka keluar dari lingkup rumg, dan pundak-
pundak mereka nienyentuh penopang-penopang arsy."

Adapun hadits yang disebutkan dalam bab ini arialah:
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Pertama, hadits tentang isra' yang disebutkan secara panjang

lebar dari Qatadah, dari Anas, dari Malik bin Sha'sha'ah.

Penjelasannya akan saya sebutkan pada pembahasan tentang sirah

nabawiyah. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini adalah apa

yang berhubungan dengan malaikat.

Imam Bukhari menukil hadits di tempat ini menurut versi

riwayat Khalifah. Sementara dalam kitab sirah akan dinukil menurut

versi riwayat Hudbah bin Khalid. Untuk itu, saya akan menjelaskan

perbedaan lafazh antara dua riwayat ini.

4lr'Ot-t (Bagian bawah perut). Maraq adalah perut bagian

bawah yang kulitnya lebih lunak. Asal katanya adalah "maraaqiiq".

Dinamakan demikian karena ia adalah tempat kulit yang lunak.

... ist-j t i*''rul: (Hammam berkata dori Qatadah...)

Maksudnya, bahwa Hammam dalam riwayatnya memisahkan antara

kisah Baitul Ma'mur dengan kisah isra'. Pokok hadits ini dia nukil
dari Qatadah dari Anas. Sedangkan kisah Baitul Ma'mur dia nukil dari

Qatadah dari Al Hasan. Adapun Sa'id bin Arubah dan Hisyam Ad-
Dastuwa'i telah menyisipkan kisah Baitul Ma'mur dalam hadits Anas.

Maka yang benar adalah riwayat Hammam yang dinukil melalui

sanad yang maushul dari Hudbah. Adapun mereka yang mengatakan

bahwa hadits tersebut termasuk hadits mu'allaq berarti telah

melakukan kesalahan.

Al Hasan bin Sufuan meriwayatkan hadits di atas dalam

musnad-nya secara panjang lebar hingga pada kalimat, "Ditampakkan

Baitul Ma'mur untukku". Qatadah berkata, "Telah diceritakan kepada

kami dari Abu Hurairah, bahwa beliau SAW melihat Baitul Ma'mur
setiap harinya dimasuki oleh 70 ribu malaikat dan mereka tidak

kembali lagi kepadanya." Lalu Al Ismaili meriwayatkan dari Al Hasan

bin Suftan, Abu Ya'la, Al Baghawi dan lain-lain, semuanya dari

Hudbah, seraya memisahkan antara kisah Baitul Ma'mur dengan kisah

isra'. Dari sini diketahui maksud perkataan Imam Bukhari, "Pada

Baitul Mo'mur."
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Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id bin Abi Arubah dari

Qatadah, dia berkata, "Disebutkan kepada kami bahwa Rasulullah

SAw bersabda, ,rSlb';t?"j f, ".tyr:At e"* }ilir i#r
ii;H iJ y fi; rit 

e i S 1u ,-tl o';3'ojlu_ \ritut Ma,mur adatah

masjicl di langit sejajar dengan Ka'bah, sekiranya ia jatuh niscctya
akan jatuh menimpa Ko'bah. Ia dimasuki oleh 70 ribu malaikat setiap
hori. Apabila rnereka telah keluar darinya niscaya tidak akan kembali
kepadonya). Riwayat ini serta riwayat sebelumnya memberi asumsi
bahwa Qatadah terkadang menyisipkan kisah Baitul Ma'mur dalam
hadits Anas dan terkadang pula memisahkannya. Lalu apabila
memisahkannya maka terkadang dia menyebutkan sanad-nya dan
terkadang tidak menyebutkannya.

Ishaq dalam musnad-nya dan Ath-Thabari serta ahli hadits
lainnya menukil dari Khalid bin Ar'arah dari Ali, -l.Lllr ,f |9'il
eir? #' )4:#'eli,jf ;i-'.jj'#'fr.lu,:r, ,,Sa giat
it.o3\'#-.L,!r; a:i o'r:3 # F'i*"",/r\i4 r.ii yF "utt

(Sesungguhnya dia ditanya tentang as-saq1f al marfu' (atap yang
tinggi). Maka dia menjawab, 'Langit'. Lalu beliau ditanya pula
tentang Baitul Ma'mur. Maka dia menjawab, 'Rumah di langit yang
sejajar dengan Ka'bah. Kehormatannya di langit samo seperti
kehormatan rumah ini ftaitullah) di bumi. setiap harinya dimasuki
oleh 70 ribu malaikat dan tidak akan kembali kepadanya').', Dalam
riwayat Ath-Thabari dijelaskan bahwa penanya tersebut adalah
Abdullah binAl Kawa.

Senada dengannya dinukil oleh Ibnu Mardawaih dari Ibnu
Abbas disertai tambahan, $'.h{.,j e,i, ? ,y *b i3 {Ia sama

seperti baitul haram (Ka'bah) sekiranya jatuh di atasnya). Demikian
pula dinukil dari hadits Aisyah melalui sanad yang shalih (baik), dan
dari hadits Abdullah bin Amr nrelalui sanad yang dha'f (lemah).
Riwayat Abdullah bin Amr ini dikutip oleh Al Fakihi dalam kitab
Makkah melalui sanad yang shahih dengan sanad yang mauquf.
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Ibnu Mardawaih meriwayatkan juga bersama Ibnu Abi Hatim

dari hadits Abu Hurairah dari Nabi SAW sama seperti hadits Ali RA,

dengan tambahan,',4 # F,kfi '*u" lt'*J fr itfr-ff,t;,lt qt
i-l'',ii,Ai :p,y eh' i;w- :lo';ii op't''$'ry L'Hi
fl,t'ti"er'j y.'o';Ai- (Di langt terdapat sungai yang diberi nama

sungai Hayawan. Jibril masuk ke dalamnya lalu mencelupkan diri di
dalamnya kemudian mengibas fsayapnyal sehingga terjatuh darinya

70 ribu tetes. Lalu Allah menciptakan dari setiap satu tetes air satu

malaikat. Merekn inilah yang shalat di dalamnya (yabti Baitul
Ma'mur) kemudian mereka tidak kembali kepadanya). Sanad nwayat

ini lemah. Riwayat serupa dinukil oleh Ibnu Al Mundzir melalui jalur

shahih dari Abu Hurairah tanpa menyebut 'sungai', akan tetapi sanad-

nya mauquf (tidak sampai kepada Nabi SAW). Dinukil dari Al Hasan

dan Muhammad bin Abbad bin Ja'far bahwa Baitul Ma'mur adalah

Ka'bah. Namun, penafsiran yang pertama lebih banyak dan lebih
masyhur.

Kebanyakan riwayat menyebutkan bahwa Baitul Ma'mur berada

di langit ketujuh. Akan tetapi diriwayatkan melalui jalur lain dari
Anas dari Nabi SAW bahwa ia berada di langit keempat. Pendapat ini
ditegaskan oleh syaikh kami dalam Al Qamus. Sebagian mengatakan

di langit keenam. Ada pula yang berpendapat di bawah Arsy. Menurut

salah satu pendapat bahwa Baitul Ma'mur dibangun oleh Nabi Adam

ketika beliau diturunkan ke bumi, lalu diangkat saat terjadi air bah

(pada masa Nabi Nuh- penerj). Ini mirip dengan pendapat yang

mengatakan bahwa Baitul Ma'mur adalah Ka'bah. Baitul Ma'mur
dinamakan juga Adh- Dharrah atau Adh-Dharih.

Kedua, hadits Ibnu Mas'ud, "Diceritakan kepada kami oleh

orang benar dan dibenarkan." Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang qadar (takdir). Maksud penyebutannya di tempat

ini terdapat pada kalimat, "Kemudian Allah mengutus malaikat dan

diperintah untuk menulis empat kalimat." Karena di dalamnya

terdapat keterangan bahwa malaikat ditugaskan untuk melakukan hal-
hal tersebut saat membentuk anak manusia. Pada pembahasan tentang
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qadar akan disebutkan perbedaan yang berkenaan dengan masalah ini.
Adapun lafazh, "yang benor" yakni dalam perkataannya, sedangkan
"yang dibenarkan", yakni pada apa yang dijanjikan kepadanya oleh
Rabb-Nya.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA yang disebutkan melalui dua
jalur periwayatan; salah satunya memiliki sanad yang maushul dan
yang lainnya mu'allaq. Riwayat yang terakhir ini adalah riwayat
pendukung dari Abu Ashim dan sanad-nya disebutkan secara maushul
dalam pembahasan tentang adab dari Amr bin Ali, dari Abu Ashim.
Namun, pada bab ini Imam Bukhari mengutip lafazh riwayat versi
Abu Ashim. Hal ini menjadi dalil bahwa Imam Bukhari terkadang
menyebutkan suatu riwayat secara mu'allaq dari gurunya yang ada
seorang perantara antara dia dan guninya. Sebab Abu Ashim termasuk
salah seorang guru Imam Bukhari.

...i;ir hr';i tb! (Apabila Allah mencintai seorang hamba...).

Rauh bin Ubadah menukil dari Ibnu Juraij, dan di bagian akhir
ditambahkan, i:l-Ji '.f,J'rra4i rS{s lOan apabila Allah murka pada

seseorong mals samo seperti itr.r). Sementara Imam Ahmad menukil
dari Rauh tanpa tambahan tadi. Penjelasan lebih detil akan disebutkan
pada pembahasan tentang adab.

Keempat, hadits Aisyah RA dari Muhammad dari Ibnu Abi
Maryam. Al Jiyani berkata bahwa "Muhammad" yang dimaksud
dalam sanad tersebut adalah adalah Muhammad Adz-Dzuhali.
Sementara menurut Abu Dzar bahwa Muhammad yang dimaksud
adalah Imam Bukhari. Menurut saya pendapat Abu Dzar lebih kuat,
sebab Al Ismaili dan Abu Nu'aim tidak menemukan hadits ini dari
selain riwayat Imam Bukhari, maka keduanya pun menukil hadits
tersebut darinya. Sekiranya hadits itu dinukil oleh selain Imam
Bukhari tentu keduanya tidak akan menukil dari jalur yang sama.

Bagian atas sanad hadits ini adalah para periwayat Madinah,
sedangkan bagian bawahnya adalah para periwayat Mesir. Al-Laits
(salah seorang periwayat hadits di atas) telah menerima hadits tersebut
dari syaikh lain sebagaimana akan dikemukakan pada pembahasan
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tentang sifat iblis, dan akan dijelaskan secara detil pada pembahasan

tentang pengobatan.

Kelima, hadits Abu Hurairah RA yang telah dijelaskan pada

pembahasan tentang shalat Jum'at. Abu Salamah yang disebutkan

pada sanad hadits ini adalah Ibnu Abdurrahman. Kemudian dalam

kebanyakan naskah disebutkan bahwa hadits ini dinukil melalui Al
Aghan. Sementara dalam riwayat Al Kasymihani diganti dengan Al
A'raj. Tapi versi pertama lebih kuat, karena hadits tersebut dikenal

sebagai riwayat Al Aghan. Hanya saja perlu diingat bahwa An-Nasa'i

menukil hadits itu melalui dua jalur dari Az-Zuhri dari Al A'raj.
Sementara riwayat Yahya bin Sa'id Al Anshari dari Az-Zuhri telah

dinukil dari tiga perawi; Abu Salamah, Sa'id bin Al Musayyab dan

Abu Abdullah Al Agharr, ketiganya dari Abu Hurairah. Keterangan

ini dikutip oleh Al Jiyani dari Ibnu As-Sakan, dan dia berkata, "Hal ini
menunjukkan bahwa ia adalah hadits Al Aghan bukan hadits Al
A'raj."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, bahkan hadits itu telah dinukil pula

dari riwayat Al A'raj seperti dikutip oleh An-Nasa'i dari Uqail dan

Amr bin Al Harits, keduanya dari Az-Zuhri, dari Al A'raj, dari Abu
Hurairah. Dari sini diketahui bahwa Az-Zulrci menerima hadits

tersebut dari beberapa Syaikh. Terkadang dia hanya menyebutkan satu

syaikh, terkadang dua syaikh, dan terkadang pula tiga syaikh

sekaligus.

Pada pembahasan tentang shalat Jum'at, hadits tersebut dinukil
dari riwayat Ibnu Abi Dzi'b. Imam Muslim menukil dari riwayat

Yunus, dali Az-Zuhri, dari Al Agharr saja. Sementara An-Nasa'i

menukil pula dari riwayat Syu'aib bin Abi Hamzah dan Az-Zuhn,
dari Abu Salamah dan Al Agharr. Nampaknya, dia mengumpulkan

antara keduanya seperti riwayat Ibrahim bin Sa'ad. Kemudian Imam

Muslim dan An-Nasa'i meriwayatkan dari jalur Suffan dari Az-Ztrhri,

dari Sa'id. Sedangkan Imam Malik mengutip dan Az-Zului, dari Ibnu

Salamah saja.

Keenam, hadits Abu Hurairah RA tentang doa beliau untuk

Hassan. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada penyebutan
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Ruhul Qudus. Adapun penjelasannya telah dikemukakan pada bab
masjid-masjid dalam pembahasan tentang shalat. Saya telah jelaskan
bahwa ia termasuk riwayat Sa'id bin Al Musayyab dari Abu Hurairah
atau dari Hassan, dan Sa'id tidak menyaksikan langsung peristiwa
tersebut.

Al Ismaili menukil dari Abdul Jabbar bin Alla' dari Sufuan, dia
berkata, "Aku tidak menerimanya dari Az-zuhri melainkan dari Sa'id,
dari Abu Hurairah." Atas dasar ini, seakan-akan Abu Hurairah
menceritakan kisah kepada sa'id beberapa lama setelah kejadian itu
berlangsung. oleh karena itu, Al Ismaili berkomentar, "Riwayat Imam
Bukhari adalah mursol." Apa ,vang dikatakannya adalah benar, tetapi
jawabannya sudah dapat disimpulkan dari keterangan di atas.

Ketujuh, hadits Al Bara' bin Azib juga tentang Hassan. Adapun
maksud penyebutannya adalah memberi isyarat bahwa yang dimaksud
dengan Ruhul Qudus pada hadits sebelumnya adalah Jibril. penjelasan

hadits ini akan dikemukakan pada pembahasan tentang adab. Adapun
kalimat, "Nabi sAw bersabda kepada Hassan" memberi indikasi
bahwa ia termasuk riwayat Al Bara' bin Azib. Akan tetapi At-
Tirmidzi mengutip dari riwayat yazid bin Zurai' dari Sa'id. dan ia
menggolongkannya sebagai riwayat Al Bara' dari Hassan.

Kedelopan, hadits Anas RA, "seakan-akan aku melihat debu
yang membumbung di jalan-jalan kecil bani Ghunm.,, Bani Ghunm
adalah salah satu marga suku Khazraj. Mereka adalah keturunan
Ghunm bin Malik bin An-Najjar. Dari keluarga inilah asal Abu AySrb
Al Anshari serta beberapa sahabat lainnya. Adapun mereka yang
mengatakan bahwa yang dimaksud adalah bani Ghunm, salah satu
kelompok di bani rhaghlib, maka mereka telah sarah dalam hal ini,
karena mereka tidak berada di Madinah pada saat itu"

't o 2 
-o,P-*'#T :o-,31'ttj (Musa menambahkan,,, Rombongan

Jibril".). 
'Musa 

yang dimaksud adalah Ibnu Ismail At-Tabudzaki.
Maksudnya, Musa menukil hadits ini dari Jarir bin Hazim seperti
sanad di atas dan ditambahkan dalam matan kalimat ini. Jalur riwayat
Musa dinukil melalui sanad yang moushul dalam pembahasan tentang
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peperangan. Hal ini menjadi petunjuk bahwa lmam Bukhari terkadang

menukil riwayat yang dia dengar langsung dari gurunya seculra

mu'allaq. Dia tidak memiliki kaidah yang tetap dalam masalah ini.

Sebab baik Abu Ashim maupun Musa sama-sama guru Imam Bukhari.

Sementara dia telah menukil secara mu'allaq riwayat yang diterima

dari Abu Ashim melalui perantara. Sebagaimana dia menukil pula

riwayat yang dia terima dari Musa tanpa perantara secara mu'allaq.

Maka hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang berpendapat bahwa

semua riwayat mu'allaq yang dinukil Imam Bukhari dari gurunya

harus dipahami bahwa dia mendengarnya secara langsung. Begitu
juga mereka yang mengatakan bahwa semua riwayat mu'allaq yang

dinukil Imam Bukhari dari gurunya, maka riwayat itu dia terima

dengan cara munowalah (yakni guru memberikan kitab hadits kepada

muridnya dengan mengatakan, 'Ini adalah riwayatku dari fulan maka

riwayatkan dariku'.). Sebab Imam Bukhari telah menegaskan bahwa

Abu Musa menceritakan hadits itu kepadanya seperti tersebut dalam

pembahasan tentang peperangan. Selanjutnya penjelasan hadits ini
akan disebutkan pada pembahasan tentang peperangan.

Kesembilar, hadits Aisyah RA, "Sesrngguhnyo Al Harits bin
Hisyam bertanya tentang proses turunnya wahry." Penjelasan hadits

ini telah disebutkan pada awal kitab Shahih Bukhari. Saya telah
jelaskan bahwa Amir bin Shalih Az-Zubairi menukil hadits itu dari

Hisyam dan menggolongkannya sebagai riwayat Aisyah dari Al Harits
bin Hisyam, dan saya telah menemukan riwayat yang mendukungnya

sebagaimana dikutip Ibnu Mandah. Hal ini menjadi bantahan bagi Al
Hakim atas klaimnya bahwa Amir bin Shalih menyendiri dalam

menukil keterangan tersebut. Riwayat pendukung yang dimaksud

dinukil oleh Ibnu Mandah dari Abdullah bin Al Harits, dari Hisyam,

dari Aisyah, dari Al Harits bin Hisyam, dia berkata, "Aku
bertanya...."

Kesepuluh, hadits Abu Hurairah RA, "Barangsiapa

menaJkahkan dua pasangan.... " Penjelasannya telah dikemukakan

pada awal pembahasan tentang jihad. Adapun yang dimaksud darinya

adalah penyebutan "penjaga surga".
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Kesebelas, hadits Aisyah tentang ucapan salam dari Jibril.
Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang
keutamaan.

Kedua belas, hadits Ibnu Abbas tentang sebab turunnya ayat, 6)
'eL:) 

f-$\'J'f (Kamf fidak rurun kecuali atos perintah Tuhanmu).

Penjelasannya akan disebutkan pada tafsir surah Maryam. Redaksi
hadits di tempat ini menurut versi Waki'. Adapun Yahya, periwayat
dari Waki' adalah lbnu Musa, dan ada yang mengatakan Ibnu Ja,far.
Nama Ibnu Dzar dalam sanad ini adalah Umar bukan Amr.

Ketiga belas, hadits Ibnu Abbas tentang tujuh versi bacaan Al
Qur'an yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang keutamaan Al
Qur'an.

Keempat belas, hadits Ibnu Abbas tentang Jibril mengajari
Rasulullah sAw Al Qur'an di bulan Ramadhan. penjelasannya telah
dikemukakan pada pembahasan tentang puasa. Adapun perkataan,
"Dari Abdullah, Ma'mar menceritakan kepada kami melarui sanad
ini" telah dinukil melalui sanad yang maushul dari Muhammad bin
Muqatil. Seakan-akan Ibnu Al Mubarak biasa memisahkan riwayat ini
dari gurunya. Hal serupa telah dijelaskan pada pembahasan tentang
awal mula turunnya wahyu.

Kelima belos dan keenam belas, perkataan Imam Bukhari,
"Diriwayatkan oleh Abu Hurairah dan Fathimah RA dari Nabi SAW
bahwa Jibril biasa mengajarinya Al Qur'an." Adapun hadits Abu
Hurairah telah disebutkan melalui sanad yang maushul dalam
pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an. sedangkan hadits
Fathimah dinukil melalui sanad yang maushul dalam pembahasan
tentang tanda-tanda kenabian.

Ketujuh belas, hadits Abu Mas'ud tentang shalatnya Jibril
bersama Nabi sAW. Hadits ini telah disebutkan dan dijelaskan pada
bagian awal pembahsan tentang shalat.

Kedelapan behs, hadits Abu Dzar yang telah disebutkan dengan
hadits lain dalam pembahasan tentang utang piutang. Hadits ini akan
disebutkan dengan panjang lebar pada pembahasan tentang minta izin.
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Riwayat di tempat ini tidak menjelaskan lebih khusus tentang

orang yang bertanya, "Meskipun ia berzina?" Namun, dalam

pembahasan tentang minta izin dijelaskan bahwa penanya tersebut

adalah Abu Dzar (periwayat hadits).

Kesembilan belas, hadits Abu Hurairah RA, "Para malaikat

saling bergantian". Hadits ini telah dijelaskan pada bagian awal

pembahasan tentang shalat.

7. Apabita Salah Seorang di Antara Kalian Mengucapkan 'Amiin'
dan Malaikat Di Langit (Mengucapkannya) Lalu salah satu Dari

Keduanya Bertepatan Dengan yang Lainnya Maka Dosa-Dosanya

yang telah lalu akan DiamPuni

"i;* v rli ,Jfr'o,et t; i-Ui;kt *":, or,

3224. Dari Aisyah RA, d; b-"rkutu, "Aku mengisi satu bantal

untuk Nabi SAW yang ada lukisannya, seakan-akan ia adalah bantal

kecil untuk sandaran. Kemudian beliau datang dan berdiri di antara

manusia sementara roman wajahnya berubah. Aku berkata, 'Ada apa

dengan kami wahai Rasulullah?' Beliau bertanya, 'Apa ini?' Aku

berkata, 'Bantal yang aku buat untuk engkau pakai tidur'. Beliau

bersabda, 'Apakah engkau tidak mengetahui balwa malaikat tidak

masuk rumah yang ada gambarnya? Sesungguhnya orang yang

membuat gambar akan disiksa pada hari Kiamat dan dikatakan

kepadanya,'Hidupkan apa yang kamu buat'."

)
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3225. Dari Ubaidillah bin Abdillah, bahwa dia mendengar Ibnu

Abbas RA berkata: Aku mendengar Abu Thalhah berkata: Aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Maloikat tidak masuk rumah
yang di dalamnya ada anjing don tidak pula gambar patung."

J:L a hr ',f1",4' lc t i_3'oi'iL *;;.5 c
€", drj' f e.o1s vlt !r;o' I' ii * ; f {
ri'ri !., ';.'r-i; c#- ;L; ^lL ht J, "'dt iri w ?",

^)tli'^?ilst Jli v ,jd &: ^:lziu' ,l- otr oi';:L'-^;L

b.y ev- riyi ,is'ri ,nG ;. j"-l) 

'bf :|.'Jtr .irr
ft,iwtalAt €GU Jt,'j.,t';;l' l'1.l1'.iI ,ya y

.';ft i ,J 
'i6 ,! :its *.';;; ,ti .*'i e;; yt ,ju

3226. Dari Busr bin Sa'id, bahwa Zaid bin I(halid Al Khulani
menceritakan kepadanya 

-dan 
bersama Busr bin Sa'id periwayat lain

bernama Ubaidillah Al Khaulani yang berada dalam asuhan
Maimunah, istri Nabi SAW- Zaid bin Khalid menceritakan kepada
keduanya, bahwa Abu Thalhah menceritakan kepadanya,
sesungguhnya Nabi SAW bersabda, "Malaikat tidak akan masuk
rumah yang di dalamnya ada gambar". Busr berkata, Zaidbin Khalid
sakit dan kami menjenguknya. Ternyata kami mendapati di rumahnya
ada tirai yang bergambar. Aku berkata kepada Ubaidillah Al
Khaulani, "Bukankah dia telah menceritakan kepada kita tentang
gambar-gambar?" Dia berkata, "sesungguhnya dia berkata, 'Kecuali
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nomor-nomor di kain'. Apakah engkau tidak mendengarnya?" Aku

berkata, "Tidak!" Dia berkata, "Bahkan, dia telah mengatakannya."

rit :tr-,yb *i * iu' & 4t ui,iC i * fy'*
* \')i:t* ^J 

ti...1*:t' !
3227. Dari Salim, dari bapaknya, dia berkata,-*irbril berjanji

kepada Nabi SAW, beliau berkata, 'sesungguhnya kami tidak masuk

rumah yang di dalamnya ada gambar dan tidak pula anjing'."

ri! :iu *'t * iu' ,J- ir'Jr;r'oi'^i?nt uir;;) ejt
A fy,i-ir 'a c1.: ei ,i* i:;4 iu' g; :pulr iu

^;i a ?-d G'i i.f.D\:.ir ,5"; i'* Ot:
3228. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda, "Apabila imam mengucapkan 'sami'allaahu liman

hamidah' (semoga Allah mendengar orong yang memuji-Nya). Maka

ucapkanlah, 'Allahumma rabbanaa lakal homdu' (Ya Allah, Tuhan

komi, bagi-Mu segala pujian). Karena barangsiapa yong ucapannya

bersamaan dengan ucapan malaikat niscaya dosa-dosanya yang telah

lolu akan diampuni."

tt ,juj iJ')qE hr &'dtrL *-\t ,*ri';-; si *
'*,'"i4i ,irr: a{alr, ,* i.l*s, c-,t'> 6 D'e € €'Li

'c.tLi'ri 
^1>A {e'l 6'^L')L'd

3229. Dari Abu H*airah RA, dari Nabi SAW, dia bersabda,

"sesungguhnya salah seorang di antara kamu dalam shalat selama

shalat yang menahannya. Para malaikat mengucapkan, 'Ya Allah
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berilah ampunon untuknya dan rahmatilah dia', selama dia belum
berdiri dari tempat shalatnya atau berhadats. "

h' ,!" '"o;t'.-; :Ju'&\t nu,, ^r.i e ,r[.-j:;)fi. *
*:ji e.ic- JG ,:a)i u,i;e ,;ry, J"i; l"-', *

)U,U 
r-2it1.2 :nr

3230. Dari Shafwan bin Ya'la, dari bapaknya, dia berkata, "Aku
mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar 'wanaadou yaa
maali '(mereka berseru wahai Malik)." Sufran berkata, "Bacaan versi
Abdullah, 'Wanaadau yoo maali'."

F *\t *"'n1r E])r& i' qr-*,c oi;|;"rL
'*i ok "?';-'a$ ;i'# ,&j *\t "b";!.uu 
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3231. Dari Urwah, bahwa Aisyah RA (istri Nabi SAW)

menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia berkata kepada Nabi

SAW, ..Apakah pernah datang kepadamu suatu hari yang lebih berat

bagimu daripada perang Uhud?" Beliau bersabda, "sungguh aku telah

mengalami dari kaummu apa yang telah aku alami. Adapun perkara

paling berat yang aku alami dari mereka adalah hari Aqabah ketika

aku menawarkan diriku kepada lbnu Abdu Yalil bin Abdi Kulal"

tetapi dia tidsk menyambut apa yang aku inginkan. Aku pun

berangkat sementara aku dalam keadaan risau yang tampak dari

wajahku. Aku tidak merasa ternyota aku telah berada di Qarn Ats'

Tsa'alib. Aku mengangkat wajahku ternyata aku melihat awan telah

menaungiku. Aku memandang dan ternyata di sana ada Jibril. Ia

berseru kepadanya seraya berkata, 'sesungguhnya Allah lelah

menrlengar perkalaan kaummu kepadamu dan penolakan mereka

terhadapmu. Allah telah mengutus kepadamu malaikat gunung untuk

engkau perintahkan sebagaimana engkau kehendaki atas mereka.

Malaikat gunung berseru kepadaku dan memberi salam kepadaku

kemudian berkata, 'Wahai Muhammqd'. Lalu ia berkata, 'Yang

demikian itu terserqh kepadamu; jika engkau mou aku dapat

menimpakan kepada mereka akhsyabain (dua gunung) '. " Nabi SAW

bersabda, "Bahkan aku berharap Allah akan mengeluarkan dari

tulangtulang shulbi mereka orang yong menyembah Allah semata

tanpa mempersekutukan sesuatu dengan-Nya. "

,ik I' li r ?h,"- J ':';L ,'JGi.#\'ra\d) r
j:r 6L ,Js <e:1 s o-t? A e\\i ;tf il ,;.ii qa o(sl

.rt- :y -'d'Jf 
,s?, fi )iF**,

3232. Dari Abu Ishaq Asy-Syaibani, dia berkata: Aku bertanya

kepada Zin bin Hubaisy tentang firman Allah, 'fakaana qaaba

qausuini au adnaa fa aufoao ilaa abdihii maa auhaa ' (maka jaraknya

seukuran dua busur atau lebih dekat lagi, lalu mewahyrkan kepada
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hamba-Nya apa yang diwahyukan-Nya). Dia berkata, "Ibnu Mas'ud

menceritakan kepadaku bahwa beliau melihat Jibril, dia memiliki 600

sayap."

g/-$lt !'t:q ,t uir",';)> :*; iur ,f t )t * ? ^;s 7
. rtfur ii ";'#i 

v1', al\ iJu

3233. Dari Alqamah, dari Abdullah RA tentang firman-Nya,

'laqad ra'aa min aayaati rabbihil kubraa'(sungguh ia telah melihat

dari tanda-tanda Tuhannya yang besar). Dia berkata, "Beliau melihat

rak-rak hijau telah menutupi ufuk langit."

t3. /. tztz I

*1 a;ls lJ^,.,

j\t n,;
3234. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Barangsiapa mengatakan

bahwa Muhammad telah melihat Tuhannya maka ia telah mengadakan

perkara yang besar. Akan tetapi beliau telah melihat Jibril dalam

bentuk dan postur (sebenamya) telah menutupi apa yang ada di antara

ufuk."

j:iltu3 Lt l';';6:Q; hr 'era:;rt -ii 'jd o:'-b ,;
t . -1, ' ' ' ' 

2 a

yfr d.y.u'ok 11.f 3ri :Uu ("irf if #}iatli6.i
i\t'"*'n:tr € e) ^rrt €i;t ,r1 iii i, ,h1t

3235. Dari Masruq, dia berkata: Aku berkata kepada Aisyah,

"Dimanakah firman-Nya, 'tsummo danaa fatadallaa fakaana qaaba

qausaini ou adnaa'? Dia berkata, "Itu adalah Jibril, dia biasa

mendatangi beliau dalam bentuk (menyerupai) seorang laki-laki. Akan
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tetapi pada kali ini dia datang dalam bentuk aslinya. Maka ia pun

menutupi ufuk."

d.6i ,F., &tt t;i; ,*i ^11iit .* Ut ,so ,lu?i ?
:U.qtki ,J-f (f, ,rrtrt ,:;e U! ,ttrr tsri- qnt :,tw

3236. Dari Samurah, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Semalam aku melihat dua laki-laki mendatangiku. Keduanya

berkata, 'Yang menyalakan api adalah Malik, penjaga Neraka.

Sedangkan aku adalah Jibril, dan ini adalah Miko'i|."

'i 'i' \ ' v ir J;,iv ,ii.r i,r 'd:.,;;'; 
ci f:fb-l lE dr .s

aEs>tr ,1A tAL oq;i c;t'U.ii :tl J\*;t p1t G:, ri1

,-#\t f {:a ,f.rr;'rr;';,r;; irr'* de 'c;; &
3237. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Apabila seorang suami memanggil istrinya ke tempat tidur
nomun istrinya menolak, lalu ia bermalam dalam keadaan marah
terhadap istrinya, niscaya ia (istri) dilaknat oleh malaikat hingga
subuh." Hadits ini diriwayatkan pula oleh Syu'bah, Abu Hamzah,
Ibnu Daud dan Abu Mu'awiyah dari Al A'masy.

.i.. ,i. \, i. u 4,2 , t,,1 ..to. \.. . ),. o.*t* ^t 
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3238. Dari Jabir RA, sesungguhnya dia mendengu, NuUi SAW

bersab<la, "Kemudian wahyu terputus dariku beberapa waktu. Ketika
uku sedang berjalan, aku mendengar suarq dari langit. Aku
mengangkat pandanganku ke langit dan ternyata Malaikat yang
datang !;eitudaku di gua Hira' sedang duduk di atas kursi di antara
langit dan burni. Aku merasa tqkut karenanya hingga tersungkur ke
tanah. Lalu aku ntendatangi istriku dan berkatq, 'selimutilah aku!
Selimutilah aku!' Maka Allah menurunkan firman-Nyo, 'yaa ayyuhal
muddatstsir, qumfa andzir' ftvahai orang yang berselimut. Berdirilah
dan berilah peringatan) hingga tirman-Ny4 'l[/arrujza fahjur, (dan
perbuatan dosa tinggalkanlah)." Abu Salamah berkata, ,,Ar-Rijz

adalah berhala."

ctAL\t*, /G.:.t4'& e rtuL qat ,rri *'o

?;1 ),J, ;; e_ G;i il)'di-, ,Js'-:^,13 qr il,r 'u et
Li;,G ;-i >L3 k')i:r'),;; r:i J rt;'u rk (t-* 1r p
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3239. Dari Abu Aliyah, dia berkata: Anak paman nabi kamu

-maksudnya 
Ibnu Abbas RA- menceritakan kepada kami dari Nabi

sAw, beliau bersabda, "Pada malarn isra' aku melihat Musa berkulit
sawo matang, tinggi dan rambutnya keriting bagaikan orang
Syanu'ah. Aku melihat Isa berdada bidang, posturnya kekar dan
kulitnya merah agak keputih-putihan serta berambut ikal. Aku melihat
pula malaikat Malik penjaga neraks serta Dojjal. semuanya sebagai
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t(tnda-tanda yang diperlihatkan Allah kepadaku. Janganlah engkau

berada dalam keroguan untuk bertemu dengan-Nya. " Anas dan Abu

Bakrah berkata: Nabi SAW bersabda, "Malaikat meniaga Madinah

dari Dajjal;'
Kedua puluh, hadits Abu Hurairah, "Apabila salah seorang di

antara kalian mengucapkan 'amiin'." Sanad hadits ini adalah sanad

hadits sebelumnyar dari Abu Al Yaman dari Syu'aib, dari Abu Az-

Zinad, dari Al A'raj, dari Abu Hurairah RA. Pada sebagian naskah

tercantum, "Bab Apabila Salah Seorang Di Antara Kamu

Mengucapkan..." hingga akhir hadits. Maka jadilah bab ini tanpa

hadits, karena semua hadits yang disebutkan sesudahnya tidak

memiliki kaitan dengannya sehingga menjadi musykil. Akan tetapi

lafazh tersebut tidak terdapat dalam riwayat Abu Dzar sehingga

kemusykilan yang ada sedikit berkurang. Namun, sekiranya dikatakan,

"Melalui sanad ini... atau berdasarkan sanad ini... atau kalimat

serupa" niscaya hilanglah kemusykilan itu. Sikap inilah yang

ditempuh Al Ismaili, dimana setelah menyebutkan hadits, "Pdra

malaikat saling bergantian..." dia berkata, "Melalui sanad rni

disebutkan, 'Apabila salah seorang di antara kalian mengucapkan'."

Lalu dia menyebutkannya melalui dua ialur periwayatan dari Abu Az-

Zinad. Dari sini diketahui bahrva hadits Abu Hurairah serta hadits-

hadits berikutnya masih kelanjutan dari bab "Tentang Malaikat".

Kedua puluh satu, hadits Aisyah, "Aku mengisi bantal". Hadits

ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jual-beli dan akan

dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian. Muhammad (guru Imam

Bukhari dalam riwayat ini) adalah lbnu Salam.

Kedua puluh dua, hadits Abu Thalhah yang dinukil Imam

Bukhari dari gurunya yang bemama Ahmad bin Shalih seperti yang

ditegaskan Abu Nu'aim. Ad-Daruquthni berkata, "Al Auza'i tidak

menyebutkan Ibnu Abbas dalam sanad hadits tersebut", maksudnya

ketika dia menukil dari Az-Zuhri, dari Ubaidillah. Padahal

menurutnya, bahwa yang benar Ibnu Abbas masuk dalam sanad hadits

' Yakni, hadits terakhir pada bab terdahulu- penerj
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tersebut. Dia juga berkata, "Hadits ini juga telah diriwayatkan oleh
Salim (Abu An-Nadhr) dari Ubaidillah seperti riwayat Al Auza'i."

Saya (Ibnu l{ajar) katakan bahwa riwayat yang dimaksud telah
dikntip At-'Iirmidzi dan An-Nasa'i dari Abu An-Nadhr dari
ljbiiidillah bin Abdillah, dia berkata, "Aku masuk menemui Abu
Thalhah..." sama seperti di atas. Kemudian An-Nasa'i mengutip
riwayat Al Auza'i seraya menyebutkan Ibnu Abbas pada suatu
kesempatan dan tidak mencantumkannyapada kesempatan yang lain.
Namun, dia rnenguatkan riwayat mereka yang menyebutkannya.
Adapun penjelasan hadits akan disebutkan secara detil pada
pembahasan tentang pakaian.

Keduo pulult tiga, hadits Ibnu Umar yang dinukil dari Amr
dengan versi mayoritas periwayat. [,alu sehagian mereka menduga
bahwa yang dimaksud adalah Amr bin Al Harits. fapi dugaan ini
tidak benar, karena periwayat yang dimaksud tidak pernah bertemu
dengan Salim. Bahkan yang benar, periwa,vat tersebut adalah Umar
bukan Amr. Adapun nama lengkapnya adalah Umar bin Muhammad
bin Zaid bin Abdullah bin Umar bin Khaththab. Demikian juga i,ang
tercantum dalam riwayat Al Kasymihani dan yang disebutkan pada
pembahasan tentang pakaian dari jalur Yahya bin Sulaiman melalui
sanad seperti di tempat ini.

Adapun kalimat "Jibril berjanji kepada Nabi SAW. Maka ia
berkqta,'Sesungguhnya kami tidak masuk...'." Dernikian disebr-rtkan
secara ringkas. Namun, Imam Bukhari akan menyebutkan kembali
dalam pembahasan tentang pakaian dengan redaksi yang lengkap.

Kedua puluh empat, hadits Abu Hurairah RA, ',Apabila imam
mengucapkan 'sami'allahu liman hamidah' (semoga Alluh mendengar
orang yang memuji-Nya)... " Hadits ini telah dijelaskan pada
pembahasan tentang sifat shalat.

Kedua puluh lima, hadits Abu Hurairah RA, "Salah
kamu berada dalam shalat selama shalat yang menahannya.
telah dijelaskan pada pembahasan tentang sifat shalat.

seorang
" Hadits
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Kedua puluh enam, hadits Ya'la bin Umayyah yang dinukil

melalui jalur Sufran bin Uyainah. Matan (materi) hadits ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir.

Kedua puluh tujuh, hadits Aisyah RA, bahwa dia berkata

kepada Nabi SAW, "Apakah engkau pernah mengalami hari

(perisliwa) yang lebih sulit daripada perong Uhud? "

JG .* i|Y,6" y i.t (Ibnu Abcli Yalil bin Kulat). Namanya

adalah Kinanah. Sementara dalam pembahasan tentang peperangan

disebutkan bahwa orang yang diajak bicara oleh Nabi SAW saat itu

adalah Abdi Yalil sendiri. Menurut ahli nasab bahwa Abdu Kulal

adalah saudaranya Abdu Yalil bukan bapaknya. Dia adalah Abdu

Yalil bin Amr bin Umair bin Auf. Sebagian mengatakan bal"rwa nama

Ibnu Abdi Yalil adalah Mas'ud, dan dia memiliki saudara yang buta

sebagaimana yang disinggung dalarn sirah berkenaan kisah

pelemparan bulan saat pengutusan Nabi SAW. Ibnu Abdi Yalil
termasuk salah seorang pembesar penduduk Tha'if dari bani Tsaqif.

Abd bin Humaid meriwayatkan dalam tafsirnya dari Ibnu Abi

Najih dari Mujahid tentang firman Allah dalam surah Az-Zukluuf [43]

ayat31, fSb ,f'At'r. h't S lXepada seorang pembesar dari salah

satu dua negeri). Dia berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan

Utbah bin Rabi'ah dan lbnu Abdi Yalil Ats-Tsaqafi." Sementara dari

Qatadah disebutkan, "Keduanya adalah Al Walid bin N'lughirah dan

Llrwah bin Mas'ud." Kemudian lbnu Abi Hatim menukil dari jalur

lain dari Mujahid, "Maksudnya adalah Kinanah." Ath-'Ihabari

meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata, "Keduanya adalah Al Walid

bin Mughirah dan Kinanah bin Abdu Amr bin Umair, pembesar

Thaif."
Musa bin Uqbah dan Ibnu Ishaq menyebutkan bahwa Kinanah

bin Abdu Yalil datang bersama rombongan Thaif pada tahun 10 H,

lalu mereka menyatakan diri masuk Islam. Riwayat ini pula yang

menjadi landasan bagi Ibnu Abdil Barr dalam menggolongkannya

sebagai sahabat. Akan tetapi menurut Ibnu Al Madini bahwa
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rombongan tersebut masuk Islam, kecuali Kinanah. Dia keluar menuju
Romawi dan meninggal dunia di sana.

Musa bin Uqbah menukil dalam pembahasan tentang
peperangan dari Ibnu Syihab bahwa ketika Abu Thalib meninggal
d.;riia, i"labi SAW berangkat menuju Thaif dengan harapan mendapat
perlindurrgan dari mereka. Beliau pun mendatangi tiga bersaudara dari
bani Tsatqif yang merupakan pembesar di Thaif, yaitu; Abdu Yalil,
Hubaib, dan Mas'ud. Nabi SAW menawarkan dirinya kepada mereka
dan mengadukan apa yang dialami kaumnya. Namun, mereka
menolak beliau dengan sikap yang sangat buruk. Riwayat serupa
dinukil juga oleh Ibnu Ishaq tanpa sanad. Ibnu Sa'ad menambahkan
bahwa peristiwa itu terjadi pada bulan Syawal tahun 10 setelah
kenabian, beberapa saat setelah wafatnya Abu Thalib dan Khadijah.

id, i4 (Di Qarn Ars-Tsq'alib). Ini adalah miqat bagi

penduduk Najed dan biasa juga dinamakan Qarn Manazil. Jarak
tempat ini dari Makkah sejauh perjalanan satu hari satu malam. earn
adalah bukit kecil yang terpisah dari gunung besar. Menurut Iyadh
sebagian periwayat menukil dengan lafazh"Qaran", dan menurutnya
pelafalan seperti ini keliru. Akan tetapi menurut Al Qabisi periwayat
yang menukil lafazh "Qarn" maka maksudnya adalah bukit kecil,
sedangkan mereka yang menukil kata "Qaran" maka maksudnya
adalah jalan yang berada di dekat bukit tersebut. Kemudian Ibnu
Sa'ad memberi informasi bahwa Nabi SAW berada di Thaif selama 10

hari. '+ tt ,cL-:, q q1 idut ,'.'b; *, ,jtt p ',r";* (Memberi

salam kepadaku kemudian berkata, 'Wahai Muhammad'. lolu io
berkata, 'Yang demikian itu terserah kepadamu; jikc engkatt mau).
Demikian Abu Dzar menukil dari syaikhnya. Lalu dia menukil riwayat
serupa dari Al Kasymihani, hanya saja disebutkan, c;-1, 4 lUata
apakah yang engkau inginkan).

Ath-Thabari merirvayatkan dari Miqdam bin Daud dari
Abdullah bin Yusuf (guru Imam tsukhari), dia berkata, ilr ii1 LJi ti
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e oi'.*, tti!i\e?6}ry' te sii ciil sr.{worrri Muhammad,

sesungguhnya Allah mengutusku kepadamu -dan aku adalah malaikat

(penjaga) gunung- agar engkau memerintahku untuk melakukan apa

yang engkau kehendaki. Jika engkau mau...).

iii,--:b'lr (Akhsyabain). Maksudnya adalah dua gunung di

Makkah. Salah satunya bernama Abu Qubais sedangkan yang lain

adalah gunung yang berhadapan dengannya, seakan-akan yang

dimaksud adalah Qa'iqa'an. Ash-Shaghani berkata, "Bahkan ia adalah

gunung merah yarig berada di samping gunung Qa'iqa'an. Adapun

mereka yang mengatakan -di antaranya Al Karmani- bahwa ia

adalah gunung Tsur maka telah melakukan kesalahan." Kedua gunung

itu dinamakan Akhbasyain karena sangat kuat dan kayu yang tumbuh

di sana sangat keras.

Dalam hadits ini terdapat penjelasan tentang kasih sayang Nabi

SAW terhadap kaumnya, kesabaran dan rasa santunnya yang

demikian tinggi. Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah Aali

Imraan [3] ayat 159, di t^iJ. I' 4 ytG (uoto disebabkan rahmat

dari Allah engkau berlaku lemahJembut terhadap mereka),. 
?un

firman-Nya dalam surah Al Anbiyaa' l2ll ayat 197, aij--'1'il 3U.tl"Ji 6J

gryJ.j. (Tidaklah Kami mengutusmu kecuali sebagai rahmat bagi

semesta alam).

Kedua puluh delapan, hadits Ibnu Mas'ud tentang firman Allah

dalam surah An-Najm [53] ayat 9, P:] att otsi (Maka iadilah dia

dekat [pada Muhammad sejarak] dua ujung busur panah). Hadits ini

akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir surah An-Najm.

Kedua puluh sembilan, hadits Ibnu Mas'ud tentang firman

Allah dalam surah An-Najm [53] ayat 18, ar-,okir a.-) cttl-tt';, tsl:'fi
(sungguh dia telah melihat sebagian dari tanda-tanda [kekuasaanJ
Tuhannya yang paling besar), yang juga akan dijelaskan pada

pembahasan tentang tafsir surah An-Najm.
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Ketiga puluh, hadits Aisyah yang dinukil melalui dua jalur.

Pertama, dari Al Qasim dari Aisyah, "Barangsiapa mengatakan

Muiiammad melihat Tuhannya maka telah mengadakan perkara

besar." Yakni, masuk dalam perkara besar. Kedua, dari Masruq, dia

berkata, "Aku berkata kepada Aisyah, 'Dimana firman-Nya;
kemudian dia mendekat lalu bertambah dekat lagi'." Penjelasan hadits

ini akan rJikemukakan pada tafsir surah An-Najm.

Ketiga puluh saturHadits Samurah,"Semolam aku melihat dua

lakiJaki mendatangiku..." Imam Bukhari menyebutkannya di tempat

ini secara ringkas, dan dia telah menyebutkan dengan redaksi yang

lebih lengkap pada bagian akhir pembahasan tentang jenazah. Adapun
yang dimaksud darinya di tempat ini adalah penyebutan malaikat
penjaga neraka, Jibril, dan Mika'il.

Ketiga puluh dua, hadits Abu Hurairah, "Apabila seorang

suami mengajak istrinya ke tempat tidurnya... ". Riwayat ini dinukil
pula oleh Syu'bah, Abu Hamzah, Ibnu Daud dan Abu Mu'awiyah dari
Al A'masy, dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA. Adapun riwayat
Syu'bah disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Imam Bukhari
dalam pembahasan tentang nikah. Sementara riwayat Abu Hamzah

belum saya temukan. Riwayat Ibnu Daud (yakni Abdullah Al
Khuraibi) disebutkan melalui sanad yang moushul oleh Musaddad
dalam kitabnya Musnad Al Kabir. Sedangkan riwayat Abu Mu'awiyah
disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Muslim dan An-Nasa'i.

Ketiga puluh riga, hadits Jabir tentang masa terputusnya wahyu,
yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang awal mula turunnya
wahyu.

Ketiga puluh empat, hadits Ibnu Abbas tentang mimpi Nabi
SAW yang melihat para nabi, Malaikat Malik, sang penjaga neraka,

dan lain-lain, yang akan disebutkan pada pembahasan tentang cerita
para nabi.

Al Ismaili berkata, "Imam Bukhari menggabungkan antara

riwayat Syu'bah dan Sa'id, tetapi lafazh yang disebutkan adalah versi

Sa'id. Padahal antara riwayat keduanya terdapat perbedaan yang

cukup mencolok." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa masalah ini akan

sayajelaskan pada pembahasan yang disebutkan di atas.
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Ketiga puluh lima don ketiga puluh enom, hadits Anas dan

Abu Bakrah, bahwa Nabi SAW bersabda, "Malaikst menjaga

Madinah dari Dajjal... " Hadits Anas telah disebutkan melalui sanad
yang maushul oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang

keutamaan Madinah di bagian akhir pembahasan haji. Adapun hadits

Abu Bakrah disebutkan pula oleh Imam Bukhari melalui sanad yang

maushul dalam pembahasan tentang fitnah dan cobaan. Hal-hal yang

berkaitan dengan hadits ini akan disebutkan di tempat tersebut.

8. Sifat Surga dan Bahwa Ia Telah Diciptakan

tir ,<,y:) n, .rtrjt) )';t jb?rt ,4 (i#) ,'lyt i: ,Sv

t.rls>,pUqj ,6p qd:'rsir r.n tj$ .|urtl n{q
tA;,($P) .f$t,f. #-) t:hx.'^X. i:;J-1.g;ca y,

e.{,;At ,';-At J% 'rhr lcJurltry .u-i ,<a.is1 .,riri'u!
crra

.\'?Jt i+* :(Y*:L) Lt*.. Jvi .dt G'r:lht: ,,r*Nt

,'ur:, ut'Jss .driL'J'iJ ,t ,14i5-y 
-;jr't', 

:A';b)

J":1i*.-.JJr1 .'rAr ,dr-'j\ .l,it; (*f;, .AX,16ory\l!' 't 
''

i,-; )t6 :el;+,.*a1l* *,<rY1 ^:)t,!i ;,;
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a-;j;st ,yt'$?r rit a{1 Si ,iA- k, .,-i*'p ".,r?
,$u;Sg) .:G'r')L ,<L:t>:Lttj ,rui .-ifut 6tr,)t Jy,?)
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Abu Al Aliyah berkata, "Muthahharon 1"u"r1dari haid kencing
dan dahak. Kullamaa ruziquu (setiap kali mereka diberi rezeki):
Mereka diberi sesuatu lalu diberi yang lain. Qaaluu hadzal-ladzii
ruziqnaa min qablu (mereka berkata inilah rezeki kita sebelumnya);
yang diberikan kepada kita sebeiumnya. wa utuu bihi mutasyaabiha
(mereka diberi yang serupa); sebagiannya menyerupai sebagian yang

lain, tetapi berbeda dari segi rasa. Quthuufitha: Mereka memetiknya
sebagaimana mereka kehendaki. Daaniyah: Dekat. Al Araa'ik:
Tempat-tempat tidur."

Al Hasan berkata, "An-Nqdhrah (kecerahan) di wajah, qs-surur

(kegembiraan) di hati."
Mujahid berkata, "Salsabiila: Mengalir sangat deras. Ghaul:

Penyakit perut. Yunzafuun: Akal mereka tidak hilang."
Ibnu Abbas berkata, "Dihaaqan: Penuh. Kawa'iD: Buah dada.

Ar-Rahiiq: Khamer. At-Tasniim: Mendominasi minuman penghuni
surga. Khitaamuhrz: Tanahnya kesturi. Nadhdhaakhataan: Melimpah.
Dikatakan, maudhuunaft: Tersusun rapi. Di antara penggunaannya,

"l(adhiin an-naaqah" (kain penutup unta). Al Kuub (gelas): Yang
tidak ada telinga maupun talinya. Aboriq (cerek): Yang memiliki
telinga dan tali. Urubon, dibaca dhammah bentuk tunggalnya adalah
aruub. Sama seperti kata shabuur dan shubur. Penduduk Makkah
menamainya 'Al Arabah', penduduk Madinah menamainya, 'Al
Ghanij ah', dan penduduk Irak menamainy a,' Asy-syakil ah'. "

Mujahid berkata, "Rauhi Surga dan kesejahteraan. Warraihaan:
Rezeki. Al Mandhuud: Pisang. Makhdhuud: Banyak buahnya.
Dikatakan pula; tidak ada durinya. lYal Urub: Wanita-wanita yang
sangat dicintai oleh suaminya. Dikatakan, maskuub: Mengalir.
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Furusyin marfuu'ah (tempat-tempat tidur yang ditinggikan);

sebagiannya berada di atas sebagian yang lain. Laghwan: Batil.

Ta'tsiiman: Dusta. Afnaan: Dahan-dahan. Wajanal jannatain daan'-

Apa yang dipetik dari dekat. Mudhaammataqn; Berwarna kehitam-

hitaman karena lebat."

^*\,*:';;;i6 ju W?nr q)'#;:t* I
tk ";rti';tj,r rtr;.)Lri.'k y t; ;y 7'*i cY ,sy.,:;.':

.16r J^i q :6t ,Yf 
"q ots'ogi;Jit ,YiV-F ,yfi

3240. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Apabila salah seorong di antara kalian meninggal

dunia maka sesungguhnya ditampakkon kepadanya tempat dudulotya

setiap pagi dan sore. Jika ia termasuk penghuni surga maka

(ditampakkan tempat duduk) penghuni surgo. Tapi bila ia termasuk

penghuni neraka maka (ditampakkan tempat duduk) penghuni

neroko'."

3241. Dari Imran bin Hushain, dari Nabi SAW , "Aku melihat di

surg(l, maka aku melihat kebanyakan penghuninya adalah orang-

orang fakir. Dan aku melihat di neraka, maka aku melihat

kebanyakan penghuninya adalah w onito. "

'y'# r:; i;u ^*?nt'q3;;;^ 
(:'oi ,,?.:it i * ,f

$g"^zst e *i;?,6 
(,g. :JG\y*': ry,ht ,k !; );,
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3242. Dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Abu Hurairah RA

berkata: Kctika kami berada di sisi Nabi SAW tiba+iba beliau

bersabda, "Soat aku sedang tidur, aku melihat diriku di surga.

Ternyata ada seorang wonita sedang v,udhu di samping istana. Aku
berkatct, 'Untuk siapakah istana ini?' Mereka berkatq, 'Untuk Umar

bin Khaththab'. Aku pun mengingat kecemburuannyo maka aku

berbalik pulang. Umar bin Khsththab menangis dan berkata, 'Apakah

aku cemburu kepadamu wahai Rasulullah SAW? "'

A , t<
hr ,rl; '"ulr ,:i 

^*i * "G*\t ; ;.tr + ; k Gi'f
, ."r. . ' '

,f.\3';i,.rfut €q*i'#i\:^At iu *', *
.o'1|\t fil'l #i .r-l W *-:t':'J?

\* orL ior.- ,r,i'* *ULrd:, irt*';iie
lZil. O*i eUu ,** Uin aUAUtah bin Qais Al Asy'ari, dari

bapaknya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Kemah terbuat dari berlian
yang berlubang, panjangnya di langit setinggi 30 mil. Disetiap sudut

kemah itu terdapat keluorga (istri) bagi orang mukmin yang tidak
dilihat oleh yang lainnya." Abu Abdushamad dan Al Harits bin Ubaid
meriwayatkan dari Imran, "60 mil".

:'rt-'t f h' ;* l:t J;r i6 , 
jd *; ii,r e3;};X ,rri'*

L:\>;^ ',n Lif v; ,o?r';* \ \1 'wJtbr glQ L'rtt,,i ,t r ju

e etG",;liliiyt) ;L tr ir!;;,;'-fr,*'-b\')

,'i'b L'ts ..-rtt.*JtJ- t .
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3244. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Allah berfirman, 'Aku menyiapkan untuk hamba-hamba-

Ku yang shalih apa yqng tidak pernah dilihat oleh mata. tidak pernah

didengar oleh telinga, dan tidak pernah terlintas dalam pikiran
seorang manusia'. Bacalah jika kalian mau, 'Seseorang tidak

mengetahui apa yang disembunyikan untuk mereka fberupa macam-

mocom nikmatJ yong menyedapkan pandangan mata'(Qs. As-Sajdah

l32l: t7). "

:i '"', f i' 
"b it'J;'ri6 'i6 

*; irr -q3;;.j 
sri t
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'' " 1'>: kt J#-,Lr'j u'A*,iq yj e,.u;"e-9 ojl

,rOi. Dari Abu Hurairah *O., Oru berkata, Rasulullah SAW
bersabda, "Rombongan pertama yang masuk surga bentuk mereka

bagaikon bulan pada malam purnama. Mereka tidak meludah di
dalamnya, tidak beringus dan tidak pula buang hojat. Bejana-bejana

mereka di dalamnya adalah emog sisir-sisir mereka adalah emas dan

perak. Pedupaan mereka adalah uluwwah, keringot mereka odalah

kestttri. Setiap mereka memiliki dua istri yang terlihal sum-sum betis

mereka dari luar daging karena keelokannya. Tidak ada perselisihan

di antara mereka dan tidak pula kebencian. Hati-hati mereka adalah

satu. Mereka bertasbih kepada Allah pagi dan sore."
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3246. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Nabi SAW
bersabda, "Rombongon pertama masuk surga dalam bentuk bulan
pada malam purnama. Rombongan yong berikutnya seperti bintang
yang paling terang. Hati-hati mereka sama seperti hati satu orong.

Tidak ada perselisihon di ontara mereka dan tidak ada pula
kebencian. Setiap salah seorang mereka memiliki dua istri,. setiap
salah seorang dari kedua istri itu terlihot sum-sum betisnya dari luar
dagingnya karena keelokannya. Mereka bertasbih kepada Allah pagi
dan sore. Mereka tidak pernah sakit, tidak mengeluarkan ingus, dan

tidak meludoh. Bejana-bejano mereka adalah emas dan perak, sisir-
sisir mereka adalah emas, bahan bakar pedupaan mereka adalah
uluwwah -Abu Al Yaman berkata, "Yakni ft31ry"- dan keringat
mereka adalah kesturi. "

Mujahid berkata, "Kata Al lbkaar bermakna permulaan fajar.
Sedangkan Al Asyiyyi adalah waktu condong matahari hingga 

-akukira- terbenam."
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3247. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Sungguh akan mqsuk surgo dari umatku sebanyak 70 ribu

-atqu 700 ribu- tlimana yang pertama tidak ntasuk hingga yang

terakhir masttk. Waiah-wajah mereka seperti bulan di malam

purnamq. "
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-7248. Dari Anas RA, dia berkata, "Dihadiahkan kepada Nabi

SAW jubah sundus (salah satu jenis sutera), sementara beliau

melarang (memakai) sutera. Orang-orang merasa takjub terhadap

sutera itu. Maka Nabi SAW bersabda, 'Demi yang jiwa Muhammad

berada di tangan-Nya, sungguh sapu tangqn Sa'ad bin Mu'adz di
surga adalah lebih bagus daripada (sutera) ini'."

A 2O to

?)G i. ,r'-)t c^l^- :Jts
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3249. Dari Abu ishaq, dia berkata: Aku mendengar Al Bara' bin

Azib RA berkata, "Didatangkan kepada Rasulullah SAW pakaian dari

sutera. ir{ereka pun merasa takjub akan kebagusannya. Maka
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Rasulullah SAW bersabda, 'Sungguh sapu tangon Sa'ad bin Mu'adz
di surga lebih baik daripada ini'."

,?*.-"',:n i' J:, lt J;r',Sv ,is"q*t r * i ,W t
.Vt'r$lt q ; &i' €!; U';

3250. Dari Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi, dia berkata: Rasulullah

SAW bersabda, "Tempat cambuk di surga lebih baik daripada dunia

dan apa yang ada padanyo (seisinya). "

o .ac,
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3251. Dari Anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Sesungguhnya di surgo ada satu pohon yang seorang

penunggang berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun dan

tidak melewatinya."

,t' o\:)v'$':f ir' &"'4t *,;b?'r €.,ri';'-n o-ri *
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3252. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhrrya di dalam surga ada pohon yang seorong penunggang

berjalan di bawah naungannya selama 100 tahun. Jika mau,

hendaklah kalian membaca fayatJ 'Dan naungan yang terbentang

/nas' (Qs. Al Waaqi'ah [56]:30)."

,;s'ri uj:t ^)L'.AL L'; tt g'€Li u'; .,a,
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3253. "Dan sungguh satu ukuran busur panah salah seorang di

antara kalian di surga lebih baik daripada tempat terbit matahari

atou terbenamnya [dunia dan isinyaJ. "

;i)'; J'1i :'S;', +; hr J-- Ct rL ^p \t -uj i.',, c-) t'j*;k 
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3254. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, "Rombongon

pertamq masuk surgo seperti bulan pada malam purnoma. Orang-

arong yang berikutnya seperti bintang paling terang di langit. Hati-

hati mereka seperti hati satu orong. Tidak ada saling membenci dan

saling hasod di antara mereka. Setiap salah seorang mereka memiliki

dua i.stri dari bidadari. Sum-sum betis mereka terlihat dari luor tulang

dan daging."

,4t r; ^i\t'*1irSr ,;;. ;Jo ,j?i -C i"A* *
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3255. Dart Adi bin Tsabit, dia berkata: Aku mendengar Al Bara'

bin Azib RA menceritakan dari Nabi SAW, "Ketika Ibrahim (putera

beliau) meninggal dunia, beliau bersabd4 'Sesungguhrrya ia mempunyai

pengasuh di surga."

t;v )& 6 ,y6.,7/t )f g/ti i\t €.461',s'r!-tt
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slt, ,*J. ,Ss tg* (iili-y 
"Wtrr Jr6 * ,at Jy, t-

.+)t te*,, yur' t;t,:*r,* *
.3256. r)ari Abu sa'ii Al Khudri RA, dari Nuti saw,-oiuu.,

bersabda, "sesungguhnya penghuni surga saling melihat pemilik
knmar-kantur di atqs mereko sebagaimana mereka melihat bintang
durriy yang tenggelam di ufuk timur atau barat ksrena kelebihan
[keutamaanJ di antara mereka." Mereka berkata, .wahai Rasulullah,
apakah ifu adalah tempat-tempat para nabi yang tidak dicapai oleh
selain mereka?' Nabi SAW bersabda, ,Benar, demi yang jiwaku
beroda di tongan-Nyo, orang-ordfig yang beriman kepada Ailah dqn
membenarkan para utusan. "

Keterangan Hadits:
(Bab sifut surgo dan bahwa ia terah diciptakan). Maksudnya,

telah ada saat ini. Imam Bukhari hendak menyitir bantahan kepada
sebagian pengikut mu'tazilah yang berkeyakinan bahwa surga belum
ada saat ini dan nanti akan diadakan pada hari Kiamat.

Dalam bab ini, Imam Bukhari rnenyebutkan hadits-hadits yang
mendukung judul bab. sebagian berkaitan dengan keberadaan surga
pada saat ini dan sebagian berkaitan dengan sifat-sifat surga. Narnun,
hadits yang paling tegas mengenai keberadaan surga saat ini adalah
riwayat Imam Ahmad dan Abu Daud meralui sanad yang kuat dari
Abu Hurairah, dari Nabi SAW, "pltj 4\t.,,h-*.1,Jti &;jt ilr .5b *i
4l (xetika Alloh telqh menciptakan surga maka Allah berfirman
kepada Jibril, 'Pergi dan lihatlah kepadanya,.).

.(p|)L;ii) .9'l'i )rrr,Fi n riji,J1r:etdr j.i Jti (.tou
Aliyah berkata, "Muthahharah fsuciJ; dari haid, kencing dan dahak.
Kullamaa ruziqwt fsetiap kari mereka diberi rezekiJ..-). pernyataan
Abu Aliyah dinukil melalui sansd yang maushwl olehlbnu Abi Hatim
secara terpisah, tetapi tidak menyebut bagian awalnya. Kemudian dia
menukil pernyataan serupa dari Mujahid disertai tambahan, "'n-rir ni
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i'7f1pori mani dan anak). Lalu dari jalur Qatadah disebutkan, |3+

flil "iti 
(dari gangguan dan dosa). Pernyataan ini diriwayatkan dari

Qatadah melalui sanad yang maushul, dikatakan; Dari Abu Nadhrah,

dari Abu sa'id, dari Nabi sAw. Namun, sanad-nyatidakshahift. Ath-

Thabari menukil pernyataan yang sama dari Atha' bahkan justru lebih

lengkap. Demikian pula Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Yahya bin

Abi Katsir, dia berkata , "J ,{}s'$ f,Furf;Jl' fi ;oLwist o'y-

irlr Lri rF ,&t"tt\;A ,*J yr6"#i sir ri-i, ,F' Jri'S:tzi ,qtu. o';'1

ry'n-lart 
".tzr'1 (Anak- an ak b erkel iling di ant ar a pe n ghuni sur ga

dengan membawa buah-buahan lalu mereka memaknnnya, kemudian

mereka rtiberikan yang serupa. Maka para penghuni surga berkata,

'lni yang kalian berikan kepada kami tadi'. Anak-anak itu berkata

kepada merekn, 'Makanlah, knrena wornanya sama tetqpi rasanya

berbeda'.).

Sebagian berpendapat bahwa yang dimaksud dengan

'sebelumnya' pada ayat itu adalah apa yang ada di dunia. ibnu Abi

Hatim dan Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata,

"Mereka diberi buah-buahan di surga. Ketika mereka melihatnya

maka mereka berkata 'Inilah yang diberikan sebagai rezeki kepada

kami sebelumnya di dunia'." Pandangan ini didukung oleh Ath-

Thabari dengan alasan bahwa ayat tersebut mencakup semua rezeki

yang diberikan kepada mereka. Dia berkata, "Masuk dalam

cakupannya adalah rezeki pertama yang diberikan kepada mereka.

Untuk itu, sebelumnya tidak ada kecuali apa yang ada di dunia."

7 ;ilt e'.il"-, tbii.'aht;. 1*,J- 1s e b a gi anny a me ny erup ai y ang

lain, tetapi berbeda dari segi rasa). Pernyataan ini seperti perkataan

Ibnu Abbas bahwa di surga tidak ada sesuatu yang ada di dunia,

kecuali hanya namanya saja. Menurut Al Hasan bahwa maksud

'serupa' adalah semuanya baik tidak ada yang jelek.
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Catatan:
Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, "hadzalladzii

ruziqnaa min qablu atainaa" (Inilah yang diberikan kepada kami

sebelum kami datang). Sementara dalam riwayat selainnya

disebutkan , "uutiina" (diberikan kepada kami), dan inilah yang benar.

Ibnu At-Tin berkata, "Ia berasal dari kata 'utiituhu ' (aku

diberikannya), bukan dari kata' ataituhu' (aku mendatanginya)."

i"i,1l-jr3y .,l,t;,'6 bry,& P) (euthuufuha: Mereka

memetiknya sebagaimana mereka kehendaki. Daaniyah: Dekat).

Kalimat, r5i, 'a '6 ,ry- (Mereka memetiknya sebagaimana mereka

kehendaki) diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Isra'il dari Abu
Ishaq dari Al Bara' tentang firman-Nya'quthuufuha daaniyah', dia
berkata, "Seseorang dapat meraihnya sebagaimana yang dia
kghendaki". Adapun kalimat, "Daaniyah: Dekat", diriwayatkan Ibnu
Abi Hatim dari Ats-Tsauri, dari Abu Ishaq, dari Al Bara'. Sementara

dari jalur Qatadah disebutkan, "Buah-buahan itu mendekat, maka

mereka tidak menghindarkan tangan darinya dan tiada ada pula

durinya."

ilpr 1e};t1\r1 (Al Arao'ik: Tempat-tempat tidur). Pemyataan ini

diriwayatkan oleh Abd bin Humaid melalui sanad yang shahih dari
Hushain dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Al Araa'ik
bermakna tempat-tempat tidur di kamar mempelai." Pernyataan

senada dinukil dari Manshur dari Mujahid namun tidak menyebut

Ibnu Abbas. Sementara dari Tsa'lab disebutkan, "Tidak dikatakan

ariikoh kecuali tempat tidur yang terdapat dalam kubah (tenda)

dilengkapi perhiasannya."

vi.li' Q'::|-lt: ,lr'il, elj,,lt ,';,;.";t'5a16 Hasan berkata,

"An-Nadhrah (kecerahan) adanya di wajah, as-surur (kegembiraan)

adanyo di dalam hati."). Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur
Mubarak bin Fadhalah dari Al Hasan tentang firman Allah dalam

surah Al Insaan 176) ayat U, ty'.-!|1?* e-jj3 (Dan memberikan
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kepada merekn kejernihan [waiahJ dan kegembiraan hati). Maka dia

menyebutkan penafsiran seperti di atas.

,J4ti*-l- ,11,-';*l-) 9t", 
'SAi 

lUuialtid berkata, "salsabiila;

mengalir sangat deras). Penafsiran ini diriwayatkan melalui sanad

yang maushul oleh Sa'id bin Manshur dan Abd bin Humaid dari

Mujahid. Iyadh menyebutkan bahwa Al Qabisi menukil dengan kata

"hariidah" lalu dia menafsirkan dengan makna "mengalir tenang"'

Kemudian Iyadh berkata, "Apa yang dikatakan oleh Al Qabisi tidak

dikenal oleh ahli ilmu. Karena mereka hanya menafsirkan kata
, salsabiila' dengan arti tidak beriak dan mengalir dengan tenang."

Saya (lbnu Hajar) katakan bahwa Iyadh hendak menyitir

penafsiran Qatadah yang dinukil Abd bin Humaid tentang firman-Nya

dalam surah Al Insaan 176l ayal18, y.=:.L sJ 4"t.t--+ (fyang

didatangkan dariJ sebuah mata air surga yang dinamakan salsabi[).

Dia berkata, "Mengalir untuk mereka dan mereka mengarahkan

kemana mereka sukai."

Abd bin Humaid menukil pula dari Mujahid, dia berkata,
..Maknanya mengalir seperti banjir." Pernyataan Mujahid mengukuhkan

riwayat Al Ashili bahwa yang dimaksud adalah mengalir deras. Akan

tetapi yang dapat dipahami bahwa keduanya tidak membahas persoalan

yang sama. Bahkan Mujahid mengomentari tentang mata air sementara

perkataan Qatadah berkenaan dengan sifat air.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ikrimah. dia berkata, "As-

Salsabiit adalah nama mata air tersebut, dan ini merupakan makna

zhahir ayat." Akan tetapi pendapat ini tidak dapat diterima karena kata

tersebut mengalami perubahan bentuk pola kata (tashrifl. Lebih jauh

lagi pendapat yang mengatakan bahwa ia adalah perkataan yang

terpisah darif il amr (kata perintah) dan isim maf'ul.

'd;rb '.iiS r ,O-;';,b F, &1 ,d:h (Ghaul: Penvakit perut.

Yunzafuun: Aknl mereka tidak hilang). Penafsiran ini diriwayatkan

Abd bin Humaid dari Mujahid berkenaan dengan firman-Nya dalam
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surah Ash-Shaaffaat [37] ayat 47, o*'iq i 1:, J'* )i 1 (Tidak

ada dalam khamer itu alkohol dan mereka tiada mabuk karenanya).

q,1jor; :a*';y.t'Sri1 lttnu Abbas berkata, "Dihaaqan:

Penult). Penafsiran ini diriwayatkan melalui sanad yang mqushul oleh

Abd bin Humaid dari Ikrimah, dari Ibnu Abbas, dia berkata, *Al Ka's

ad-dihaaq artinya gelas yang penuh dan berkesinambungan." Riwayat

ini akan disebutkan kembali pada pembahasan tentang hari-hari

Jahiliyah.

yti <?utf) (Kawa'ib: Wanita-wanita yang montok buah

dada). Penafsiran ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang

maushul dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman

Allah dalam surah An-Naba' [78] ayat 33, t-;ryi <t:];: (Dan gadis-

gadis remaja yang sebaya) dia berkata, "Wanita-wanita yang montok

buah dada".

;,;Jt, <6ej)5 1lr - Rafoi i q : Khamer). Penafsiran ini diriwayatkan

Ibnu Jarir dengan sanad yarrg maushul dari Ali bin Abi Thalhah, dari

Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah Al Muthaffifiin [83]
ayat 25, l# ,-) (Khamer murni yang dilak [tempatnyaJ), dia

berkata, "Khamer yang dilak dengan kesturi." Sebagian mengatakan,

"Ar-Rahiiq adalah yang murni dari segala sesuatu."

,-bJ Fi qt?3,l{ ,Ci=i3t1 (At-Tasniim: Yang mendominasi

minuman penghuni surga). Penafsiran ini dinukil oleh Abd bin

Humaid dengan sanad yang shahih dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu

Abbas, dia berkata, "At-Tasniim yang mendominasi minuman

penghuni surga." Ia mumi untuk orang-orang yang didekatkan dan

dicampur untuk golongan kanan.

",,rr' i+ :1iit'.y (Khitaamuhu: Tanahnya kesturi). Penafsiran ini

dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang maushul darr

Mujahid tentang firman-Nya dalam surah Al lvluthaffifiin [83] ayat

26, "'!* i-i\t (laknya adalah kesturi), dia berkata, "Tanahnya

kesturi." Ibnu Al Qayyim berkata di kitab Aadi Al Arwaafo
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"Penafsiran Mujahid ini membutuhkan penjelasan, dan yang dimaksud
adalah endapan yang tersisa dalam bejana misalnya.,, Dia juga
berkata, "Menurut sebagian ulama maknanya adalah akhir minuman
mereka ditutup dengan aroma kesturi." saya (Ibnu Hajar) katakan
bahwa penafsiran tersebut juga diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dari Abu
Darda' tentang firman-Nya, &J_l1 'Jg, dia berkata, ,,Ia adalah

minuman putih seperti perak yang dijadikan sebagai minuman
penutup bagi mereka." Sedangkan dari Sa'id bin Jubair dikatakan,
"Khitaamuhu, yakni rasanya yang terakhir."

!Q6 : (t1;ria;) (N a dhdh a kh a t a an,. .\,t e I i n t p * h). penafsiran ini

diriwayatkan Ibnu Abi Hatim dengan sanaci lang mausltul d.ai Ali bin
Abi Thalhah dari Ibnu Abbas.

1o-66r i* s> 1*l,i+ ;*, qi: j-b' ;.,'Jw- (Dikutakon nrukna

'*ordhurnoh' adalah tersusun rapi [disulamJ. Di antora
penggunqannya adalah kata 'wadhiin un-naaqah' [kain penutup
untaJ).Ini adalah perkataan Al Farra'. Dia berkata tentang firman-Nya
dalam surah Al waaqi'ah [56] ayat 15,"ajJ-bT yakni disulam. Dalam

hal ini kain penutup unta dinamakan "wadhiin" karena ia disulam.
Abu ubaidah berkata dalam kitabnya Al lulajaz tentang firman-Nya,
U-*"'" )? e (Mereka berada di atas dipan yang bertatahkan emas

dan permata), yakni saling berkaitan sebagaiman a mata baju besi
berkaitan satu sama lain dan berlapis-lapis. Dia juga berkata,
"wadhiin adalah kain penutup kuda jika disusun sebagiannya di atas
yang lain secara berlapis-lapis."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Adh-Dhahhak tentang
firman-Nya, "maudhuunah", dia berkata,,,At-Taudhiin adalah
memasukkan satu dengan yang lain dan disulam. Dikatakan, bagian
tengahnya berkaitan satu sama lain dan tersusun rapi." Kemudian dari
jalur Ikrimah dikatakan, "Maudhuunah, yakni dihubungkan satu sama
lain oleh berlian dan yaqut (batu permata).,,

,s:rJtrori1r i:,,rri :t&rujlri> l3t t ,i o\i I r; ,1;jJ\1@l
Kuub [gelasJ: Yang tidak ada telingo moupun tali. Abariq fcerekJ:
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Yang memiliki telinga dan tali). Menurut Al Farra', keduanya adalah
sama. Abd bin Humaid meriwayatkan dari Qatadah, dia berkata. "Al
Kuub ukurannya lebih kecil daripada ibriiq dan tidak memiliki tali."

, ,t.
- ,- t ,tJd-Ii5 (f> (Uruban dalam bentuk tatsqiil),yakni huruf ra' dart

kata itu diberi baris dhammah. Bentuk tunggalnya adalah aruub sama
seperti pola kata shabuur dan shubur. Demikian perkataan Al Farra'.
Sementara dinukil dari Al A'masy, dia berkata, "Aku mendengar
mereka mengucapkan kata itu dalam bentuk takhfif sama seperti kata
rusul dan rusl dalam dialek bani Tarnim dan Bakr. Al Farra' berkata,
"Alasan kata itu dibaca tatsqil karena acuan pola kata .fa'uul, fa'iil
alau fa'aal sehingea berntuk jamaknya seperti itu, maka ia dibaca
tatsqil baik dalam bentuk mudzakkor maupun mu'annats. Saya (lbnu
Hajar) katakan bahwa maksud 'tatsqil' adalah dibaca dhammah,
sedangkar-r 'takhfiiJ'' adalah dibaca sttkun.'Uit 

$'S;i t4-""3" (penduduk Makkah ntenamainya ,Al

Urubah'...). Al Farra' menegaskan bahwa ia adalah Al Ghanujah.
Sementara Ibnu Abi Hatim menukil dari Ikrimah dan Buraidah, ..la

adalah Asy-Syaklah menurut dialek penduduk Makkah dan Al
Maghnujah menurut dialek penduduk Madinah. Hal serupa disebutkan
juga dalam kitab MokkahkaryaAl Fakihi.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan pula dari Zaid bin Aslam, dia
berkata, "Maknanya adalah wanita yang baik tutur bahasanya."
Sementara dari jalur Ja'far bin Muhammad dari bapaknya, dari
kakeknya secara marfu', *Al Urub adalah wanita-wanita yang
berbicara dalam bahasa Arab." Tapi sanad riwayat ini lemah dan
terputus (munqathi').

Ath-Thabari meriwayatkan dari Tamim bin Hudzam tentang
firman-Nya "Uruban", dia berkata, "Al (Jrubqh adalah wanita yang
harmonis melayani suaminya. Bangsa Arab menamai wanita yang
harmonis melayani suaminya sebagai urubah." Kemudian dinukil dari
Abdullah bin Ubaid bin Umair Al Makki, dia berkata, "Al (Jrubah

adalah wanita yang sangat disenangi oleh suaminya. Tidakkah engkau
perhatikan bahwa seseorang menamai untanya sebagai urubah."
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O'ilt oti;.')t ,Le't't & ,g\':>,tw-'Sa1 luriohid berkara,

"Rauh: Surga dan kesejahteraan. Warraihaan: Rezeki). Maksudnya

adalali penafsiran firman Allah dalam surah Al Waaqi'ah [56] ayat 89,

L.J:"3')L|* (Maka dia memperoleh ketenteraman dan rezeki). Al

Firyabi berkata, "Warqa' menceritakan kepada kami, dari Ibnu Abi
Najih, dari Mujahid, dia berkata tentang firman-Nya,"farouh-", yakni

surga, dan fi rman -Ny a " w a r o i foaan " yakni rezeki.

ij'!"F 'l ,Hf 'Jw-'s >g; ;4t,(jbl;Sts> .')'-*Jrt,1i-l,JSr1S plt

Mandhuud: Pisang. Makhdhuud: Yang banyak buohnya. Dikatokan

pula; tidak ada durinya). Penafsiran ini dinukil oleh Al Firyabi dan Al
Baihaqi dengan sanad yang maushul dari Mujahid. dia berkata,

"Firman Allah dalam surah Al Waaq'iah a.val29.:* *s, yakni

pisang yang bersusun-susun. Sedangkan 'a:,-sidr al makhdlruud' yakni
yang banyak buahnya. Sebagian berpendapat maknanya adalah bidara

tanpa duri. Hal itu karena mereka sangat takjub terhadap pisang dan

bidara karena obat yang dibuat dari akamya serta naungannya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa obat yang dimaksud banyak

terdapat di wilayah Tha'if. Seakan-akan Iyadh belum mengetahui hal

ini, maka dia mengklaim di akhir kitab Al Masyarig bahwa apa yang

tercantum dalam Shahih Bukhari telah mengalami percampuran. Dia

berkata, "Adapun yang benar bahwa Ath-Thqlh adalah pisang dan Al
Mandhud adalah sesuatu yang banyak buahnya sehingga sebagiannya

telah matang sebelum yang lain." Akan tetapi Ath-Thabari telah

menukil kedua pendapat itu sekaligus dari sejumlah ulama melalui

sanad yang sampai kepada mereka. Pendapat pertama dia nukil dari

Mujahid, Adh-Dhahhak dan Sa'id bin Jubair. Sedangkan pendapat

kedua, dia nukil dari Ibnu Abbas, Qatadah, Ikrimah, Qasamah bin

Zuhair dan selain mereka. Seakan-akan Iyadh tidak setuju bila Al
Khadh ditafsirkan dengan arti 'yang berat'. Karena Al Khadh dari segi

bahasa artinya 'memotong'. Lalu ahli bahasa mengatakan bahwa l/
Khadh dapat berarti 'merunduk'. Makna ini dapat menjadi dasar
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penafsiran yang pertama, yakni pohon itu merunduk karena buahnya
yang sangat banyak.

Adapun penafsiran yang dikutip oleh Iyadh, maka Ath-Thabari
meriwayatkan tentang kesepakatan ahli tafsir dari kalangan sahabat
dan tabi'in bahwa maksud "athlhalh al mandhuud', adalah pisang.
Kemudian Ath-Thabari menukil dari Ali bahwa dia mengatakan"Ath-
Thal'u " (bukan Ath-Thalh). Lalu dikatakan kepadanya, .,Tidakkah

engkau mau mengubahnya?" Maka dia menjawab, .,sesungguhnya Al
Qur'an tidak lagi dapat dirubah saat ini." Dengan demikian dapat
diketahui kesalahan kritikan tersebut, dan apa yang tercantum dalam
naskah sumber Shahih Bukhari adalah benar.

ryt)\i ult U*ir *its ftyat (Jrub; wanita-wanta yang sangat

dicintai oleh suaminya). Demikian diriwayatkan oleh Abd bin
Humaid, Al Firyabi, Ath-Thabari dan selain mereka dari Mujahid dan
lain-lain. Sementara Al Firyabi meriwayatkan melalui jalur lain dari
Mujahid, dia berkata, "Al (Jrub adalah wanita-wanita yang memikat.,'
Kemudian Ath-Thabari menukil penafsiran serupa dari Ummu
Salamah dari Nabi SAW.

:C ,<9f-.J.1 (Maskuub: Mengalrr). Maksudnya penafsiran

firman Allah dalam surah Al Waaqi'ah t56l ayat 31, qf3 s61 (Dan

air yang tercurah). Kemudian kalimat dalam surah Al waaqi,ah [56]
ayat31,*iV 

f,F,t,sebagiannya berada di atas sebagian yang lain.

Penafsiran ini dan yang sebelumnya telah dinukil melalui sanad yang
mqushul oleh Al Firyabi dari Mujahid. Abu ubaidah berkata dalam
kitab Al Majaz, *Al Marfu'ah artinya yang tinggi. Dikatakan
'binaa'un murtafi 'artinya bangunan yang tinggi.,,

Ibnu Hibban dan At-Tirmidzi meriwayatkan dari Abu Sa'id Al
Khudri tentang firman-Nya, wafurusyin marJu'ah, dia berkata,
"Ketinggiannya selama perjalanan 500 tahun." Al eurthubi berkata,
"Maknanya bahwa tempat-tempat tidur itu bertingkat-tingkat dan
jaraknya sama seperti itu." Lalu dia berkata, "sebagian berpendapat
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bahwa al furusy al marfu'ah adalah wanita-wanita yang ditinggikan

kedudukannya karena kecantikan dan keelokan mereka."

\3.i3,16i'rj; ')bu :1tyf1 (Laghwan: Batil. Ta'tsiiman: Dusta).

Maksudnya penafsiran firman Allah dalam surah Al Waaqi'ah [56]

ayat25, ' '*i'6 1)(P)t e,io317-X-1 (Mereka tidak mendengar di

dalamnya perkataan yang sia-sia dan tidak pula perkataan yang

ntenimbulkan dosa). Penafsiran ini telah dinukil pula oleh Al Firyabi

dengan s anad yang maushul dari Mujahid.

ot-bLi,1!Ofy (Afnaan: Dahan-dahan). Maksudnya, penafsiran

firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan [55l ayat 48. odi v\5 (Keclua

surgo itu memiliki dahan-dahan). Kemuclian ayat 54 surah Ar-

Rahmaan [55], .)l') #it #3 (Dan bttoh-buahcm surga itu dapat

dipetik dari dekat). Penafsiran ini dan yan:r sebelumnya dinukil Ath-

Thabari dengan sanad yang moushul dari Mujahid. Sementara dari

Adh-Dhahhak disebutkan, "Afnaen bermakna warna-warni buah-

buahan." Dengan demikian, maka bentuk tunggalnya adalah 'fann'

sedangkan menurut versi pertama bentuk tunggalnya adalah 'funun'.

'*1t i. Jbt3'ta : 1.r61tir.ri; (Mudh a ammat oan : B e rw ar n a ke hi t am-

hitaman karena lebat). Penafsiran ini dinukil oleh Al Firyabi dari

Muj ahi d den gan kata " mu sw a a dd a t a n " (ke duanya kehitam-hitaman).

Al Farra' berkata, "Firman-Nya,'mudhaammataan' bermakna

warna hijau yang agak kehitam-hitaman karena rirnbunnya." Menurut

Athilyah, "Kedua kebun itu hampir bernuansa gelap karena

rimbunnya, tetapi sesungguhnya keduanya berwarna hijau tua'"

Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan 16 hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Umar tentang mayit yang ditampakkan

tempat duduknya. Penjelasannya telah dikemukakan pada bagian akhir

pembahasan tentang jenazah. Hadits ini merupakan dalil paling jelas

mendukung maksud judul bab. Adapun lafazh pada bagian akhir,

"maka (ditampakkan tempat duduk) penghuni neraka", dalam riwayat

Ibrahim bin Syarik dari Ahmad bin Yunus (guru Imam Bukhari dalam
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riwayat itu) diberi tambahan, yqt irj io' ',-#- 
"b 

(Hingga Attah

membangkitkannya pada hari Kiamat). Riwayat ini dikutip oleh Al
Ismaili. Keterangan tambahan tersebut serta penjelasannya telah

dikemukakan pula pada pembahasan tentang jenazah.

Kedua, hadits Abu Raja' Al Utharidi dari Imran bin Hushain

tentang mayoritas penghuni surga. Penjelasannya akan disebutkan

pada pembahasan tentang kelembutan hati disertai keterangan tentang

perbedaan pada Abu Raja'. Hubungannya dengan judul bab terdapat

pada kalimat, "Aku ntelihttt ke surga. " Sebab hal ini menunjukkan

surga telah ada saat beliau rnelihatnya, dan inilah substansi judul bab.

Ketiga, hadits Abu Hurairah tentang kisah istana di surga milik
Umar yang dilihat oleh Nabi SAW dalam mimpinya. Penjelasannya

akan disebutkan pada pembahasan tentang keutamaan Umar RA.
Hubungannya dengan judul bab terdapat pada lafazh "Aku melihat
diriku di surga. " Hal ini menunjukkan surga telah ada, karena meski

berupa mimpi, namun mimpi para nabi adalah benar. Oleh karena itu
pula Nabi SAW memperhatikan kecemburuan Umar hingga beliau

tidak memasuki istana.

Imam Ahmad meriwayatkan dari hadits Mu'adz, dia berkata, b!

y}'si & q,sijtl€ &1f fi'& l' ',)Pibtp'fi 
1 *

i'4.'H t:f ';F,'c,^tt rrr'r r{=i u-it syq eu( 6;; iS6 f;tirt;
'*s rtt q't yfrfJr (Sesungguhnya lhmar termasuk penghuni surga,

karena apa yang dilihat oleh Nabi SAW saat terjaga dan tidur adalah
sama. Sementara beliau telah bersabda, 'Ketika aku berada di surga,

tiba-tiba aku melihat sebuah rumah. Aku bertanya, 'Untuk siapakah

rumah ini?' Dijawab, 'Untuk Umar bin Khaththab'.).

Keempat, hadits Abu Musa RA, "Kemah adalah berlian
berlubang yang tingginyo..." Penjelasan hadits ini akan disebutkan
pada tafsir surah Ar-Rahmaan.

Adapun perkataan Imam Bukhari, "Abu Abdushamad dan Al
Harits bin Ubaid meriwayatkan dari Abu Imran, 'Enam puluh mil'."
Maksudnya, keduanya menukil hadits ini melalui sanad seperti di atas
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dan keduanya berkata, "Enam puluh mil" sebagai ganti perkataan

Hammam, "Tiga puluh mil." Riwayat Abu Abdushamad (yakni Abdul

Aziz bin Abdushamad) Al Ammi telah dinukil melalui sanod yang

maushul oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang tafsir.

Sedangkan riwayat Al Harits bin Ubaid bin Qudamah dinukil melalui

sanarJyangmaushul olehlmam Muslim dengan lafazh, F' g 1,JJ. 
Ll

U t"+ q"* ,!W fti U't;},t lsrrrngguhnya seorons hamba di

surga ntemiliki kemah terbuat dari mutiarq yang berlubang tingginya

60 mil).
Kelima, hadits Abu Hurairah RA tentang apa )'ang disiapkan

Allah untuk penghuni surga. Penjelasannya akan disebutkan pada

tafsir surah As-Sajdah.

Keenam dan Ketujaft, hadits Abu l{urairah RA tentang sifat

penghuni surga. Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur.

Lalu dia menukilnya melalui jalur ketiga seperti akan disebutkan pada

bab ini. Lalu sebagiannya dia sebutkan berkenaan dengan sifat Adam

melalui jalur keempat.

lrJ' U ft ij* 
"b @* (Bentuk mereka bagaikon bulan

pada malam purnama), yakni kecerahannya. Penjelasan mengenai hal

itu akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati dengan

lafazh, ru' ,$ .;;sr a,at ;.:'qii 
",1 

,i1 
'o'ia ,tl ;t il, yu- lltan

masuk surga dari umatku sebanyak 70 ribu, wajah mereka bercahaya

bagaikan ccthaya bulan pada malam purnama). Sementara pada

riwayat kedua di tempat ini disebutk an, ,.-?f "'rJg'eil tb iitt
6*L-tl

terang).

(Orang-orang yang berikutnya seperti bintang yang paling

Imam Muslim memberi tambahan dalam riwayat lain, li ii
J;Ui eUr 'fi. (Kemudian mereka setelah itu bertingkot-tingkat).

o**-13 t) j"r;X-)l E o;ri-:J (Mereka tidok berdahak di

dalamnya, tidak mengeluarkan ingus dan tidak pulo,,bu.org hafat)..

Dalam riwayat tentang sifat Adam disebutkan, i,J.Jiii'lJ 0iJr: I

FATEITL BAARr - 115



(Mereka tidak kencing dan tidak meludaft). Sementara dalam riwayat
kedua disebutkan, o'&x-li. (Tictak sakit). Hal-hal tersebut mencakup

penafian semua sifat kekurangan dari mereka.

Imam Muslim meriwayatkan dari hadits 1a6;., iJljt JiiJiE
er;jr ef ,u+ s'i '&tt), ,Fi,o**-r] o;:-3;:, (penghuni sursa

makan dan minum, dan tidak buang hajat, tetapi makanan mereka
adalah sendawcr yang samo seperti aromo kesturi). Seakan-akan ini
adalah ringkasan riwayat yang dinukil An-Nasa'i dari hadits Zaid bin
Arqam, dia berkata, iii 'ui 

e'i n-uir ui s"i|ut:{' ,Fi',4,H;A
+1311 fiig t'ri\;:i ;;i;.'isli'ol,e i,Sv ,oi42 t:,1i;t_-,!jt
'o',-*,jd ,.s5f a,,Jlt G.A:L,at t;i'o'fs l'-*;;;rL *ii' i,Sri ,L@\
ei-;ir yf b,rrh e q-t ,33 er;i "art, (Seorang laki-taki ahti

kitab datang dan berkata, 'll/ahai Abul Qasim, engkau mengarakan
bahwa penghuni surgo makan dan minum?' Beliau menjawab,
'Benar! se.sungguhnya salah seorang merekq diberi kekuatan seratus
laki-laki dalam hal makan dan minum serta berhubungan intim'. Laki-
laki itu berkota, 'Orang yang makan-dan minum niscaya akan buang
hajat sementara di surga tidak ada kotoran'. Beliau bersabda,
'Adapun hajat salah seorang mereka berupa keringat yang keluar
dari kulit-kulit mereka bagaikan aromo kesturi'.). Ath-Thabarani
menyebutkan dalam riwayatnya bahwa laki-laki yang bertanya itu
adalah Tsa'labah bin Al Harits.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Oleh karena bahan makanan penghuni
surga sangat lembut dan bagus maka tidak ada kotoran maupun hal-
hal yang menjijikkan. Bahkan makanan itu menghasilkan aroma
paling harum dan bagus."

'+.i*J' 43.14-;ir (Wadah-wadah mereka di dalamnya adalah

entas). Dalam riwayat kedua ditambahkan, "Don perak." Sedangkan
tentang sisir dikatakan yang sebaliknya. Seakan-akan dicukupkan
pada kedua tempat itu dengan menyebut salah satunya, sebab ada
kemungkinan kedua-duanya dimiliki oleh mereka. Namun, ada
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kemungkinan salah satunya untuk sebagian mereka dan yang lainnya

untuk sebagian yang lain.

Kemungkinan terakhir didukung oleh hadits Abu Musa dari

Nabi SAw, 4,-;3\4*1 y\lg't9.u;t4) -t q:6
(Dua surga dari emos; wadah-wadahnya dan opa yong ada di

dalamnya, don dua surgq dari perak; wadah-wadahnya dan apayang

ada di dalamnya). Hadits ini muttafaq alaih. Adapun kemungkinan

pertama didukung oleh riwayat Ath-Thabarani dengan sanad yang

kuat dari Anas dari Nabi SAW , ,-,13 * ;h- jS 4t *;i' J^f ;ii t1

* F, a'j\r, i;,i qi:t, otiLs :t',F y,fe iti r;*,
(Sesungguhnya derajat paling rendah penghuni surgLt adaloh

.teseorang yang berdiri di bagian kepalanya l0 ribu pelayan, di

t(tngon setiap mereka ada dua piring; salah scttunyu terbuat dari emos

dan yang lain terbuat dari perak).
'6tJ'lt'ir* t (P e dupaan mer e ka a tlal ah u I uwv, ah). Ul uv,v, ah

adalah kayu yang digunakan untuk pedupaan. Sebagian berpendapat

bahwa pedupaan mereka dibuat dan uluwwah itu sendiri. Akan tetapi

pada riwayat kedua dikatakan, "Bahan bakar pedupaan mereka

adalah uluwwah." Atas dasar ini diketahui bahrva riwayat pertama

dalam bentuk majaz. Kemudian dalam riwayat Ash-Shaghani

-setelah 
kata uluwwah- disebutkan, "Abu Al Yaman berkata,

'Maksudnya adalah kayu'."

Kala ntajaamir adalah bentuk jamak dari kata majmarah artinya

pedupaan. Dinamakan majmarah karena diletakkan jamrah (bara)

padanya agar dupa yang diletakkan mengeluarkan aroma. Menurut Al
Ashma'i, kata uluwwah berasal dari bahasa Persia yang diserap ke

dalam bahasa Arab.

Mungkin sebagian orang akan mengatakan bahwa aroma dupa

hanya akan tercium semerbak jika diletakkan di atas api, sementara di

surga tidak ada api. Oleh karena itu, Al Ismaili berkata 
-setelah

menukil hadits tersebut- "Perlu ditinjau lebih lanjut apakah di surga

ada api? Namun, pertanyaan ini mungkin dijawab dengan mengatakan
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bahwa dupa tersebut dapat mengeluarkan aromanya tanpa

membutuhkan api, bahkan cukup dengan firman-Nya 'kun' Qadilah).
Hanya saja dinamakan majmarah (tempat bara) karena melihat nama

asalnya. Kemungkinan pula dupa tersebut mengeluarkan aroma

dengan sebab api yang tidak membawa bahaya dan tidak membakar.
Atau ia mengeluarkan aroma tanpa harus dibakar. Hal ini mirip

dengan riwayat At-Tirmidzi dari Ibnu Ma'sud dari Nabi SAW, sr!

f-;; A-1q'F L';i'}rt'sf{ aSir ;|p)r (sesungguhnya

seseorang di surga menginginkan burung, maka riba-tiba burung ittr
telah jatuh di hadapunnya dalam keadaan telah dipanggang). Dalam
kisah ini berlaku kemungkinan-kemungkinan yang telah disebutkan."

Hal senada diungkap oleh lbnu Al Qayyim pada bab ke 42

dalam kitab flaadi Al Ary,ah. Hanya saja dia berkomentar tentang
burung tersebut bahrva ada kemungkinan dipanggang di luar surga
atau dipanggang dengan sebab-sebab yang dapat membuatnya matang
tanpa membutuhkan api. Dia berkata, "Hal ini serupa dengan firman
Allah, 'Mereka dan istri-istri mereka berada dalom naungan." (Qs.
Yaasin [36]: 56). "Buahnya tidak henti-hentinya (dan demikian pula)
naungannya." (Qs. Ar-Ra'd [13]: 35) Padahal di surga tidak ada

matahari."

Al Qurthubi berkata, "Mungkin juga dikatakan, apa perlunya
sisir sedangkan mereka dalam keadaan belia dan rambut mereka tidak
pernah kotor? Apa perlunya dupa sementara aroma badan mereka
lebih wangi daripada kesturi?" Lalu dia berkata, "Semua itu dapat
dijawab bahwa kenikmatan penghuni surga dalam makan, minum,
berpakaian dan menggunakan wangi-wangian, bukan karena rasa

lapar, haus, telanjang atau bau busuk. Akan tetapi semua itu demi
kelezatan yang berkesinambungan dan kenikmatan yang tidak pernah

putus. Hikmahnya bahwa mereka merasakan nikmat yang sejenis

dengan nikmat di dunia."

An-Nawawi berkata, "Madzhab Ahlussunnah mengatakan
bahwa penghuni surga merasakan nikmat yang sejenis dengan nikmat
di dunia, hanya saja ada perbedaan antara keduanya dari segi
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kelezatan. Disamping Al Qur'an dan Sunnah menunjukkan bahwa

kenikmatan mereka tidak ada putusnya."

)V}: e ytt'S?J.11Setap salah seorang mereka memiliki dua

istri). Maksudnya, dari wanita-wanita di dunia. Imam Ahmad
meriwayatkan dari jalur lain dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW
tentang sifat penghuni surga yang paling rendah, .i*i, t'tSt or'i oy1

$fu' q yb\i 6f +\:",j,'-|')sp) (Sesangguhnya dia memiliki isrri

sebanyak 72 bidadari selain istri-istrinya di dunia), tapi dalam sanad-
nya terdapat Syahr bin Hausyab yang statusnya masih
diperbincangkan.

Abu Ya'la meriwayatkan dalam hadits panjang tentang

sangkakala -melalui jalur lain- dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW,
'?t1 i)',y pi.;1 iirr g--d J,e;'ti]ii1j,J$ 

'b J.1,,PW
{seseorang masuk menemui 72 istri yang diadakan Allah don duo istri
dari anak keturunan Adam). Lalu ArTirmidzi meriwayatkan dari

hadits Abu Sa'id, dari Nabi SAW, pe ,Al o:it:,3'i.s;ir ai;ir ;if ;iibl
+j3 ofij )ri31 

gesungguhnya p'enghunf surga yang'paling ,rndrh

adalah yang memiliki 80 ribu pelayan dan 72 istri). At-Tirmidzi
berkata, "Hadits ini gharib." Sementara dalam riwayatnya dari hadits

Al Miqdam bin Ma'di Karib disebutkan, )9 c-' :4HJ,(Orang yang

mati syohid memiliki enam perkara....) di antaranya, ';fis f;t!.L'Jn',

dt t:/lt'U +'il (Menikahi 72 istri dari bitladari). Lalu dalam hadits

Abu Umamah yang dikutip Ibnu Majah dan Ad-Darimi dari Nabi
SAW disebtrtkan, ;,;ir ):it q|*L')+t h, '^r')'):Jl,zbir SLU-";;1A

$itr $( i e)'#', (Tidaklah seorong masuk surgo kecuali Allah

menikahkannya dengan 72 bidadari dan 72 wanita dunia). Sanad
riwayat ini sangat lemah.

Riwayat yang menyebutkan jumlah terbanyak 
-yang 

pernah

saya temukan- adalah hadits yang dinukil Abu Syaikh dalam kitab Al
Uzhmah dan Al Baihaqi di kitab Al Ba'ts dari Abdullah bin Abi Aufa
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dari Nabi sAw, ,)\l tii'ri -rr'r; y* L|:l F ,yl',1|h)t ot.

- 
ilT *.Wt '{1r*, !\i (Sesungguhnya seorong laki-taki

penghuni surga dinikahkan dengon 500 bidadari utau ia berhubungan

intim dengan 4000 perawon don 8000 ianda). Tapi dalam sanad-nya

terdapat seorang periwayat yang tidak disebutkan namanya. Kemudian

dalam riwayat Ath-Thabarani dari hadits Ibnu Abbas disebutkan, tf

e\'ri iy Sl # F fi',t'SL')t (Sesungguhnya seorans taki-taki

penghuni sw'ga berhuhungan intim dengan 100 perawan).

Ibnu Al Qalyin: berkata, "Dalam hadits-hadits shahih tidak ada

keterangan iebih dari dua istri kecuali yang terdapat dalam hadits Abu

Musa, 6.*1; t';"*;uijti , :,iiie-j{u1'i'u{*d ,/'t"ll.1ar'e tl
(sesungguhnl,a bagi seorang mukmin kemah di surga yang terbual

dari berlian, di dalamnya terdapat istri-istrinya dan dia berkeliling di
ontara mereka)." Saya (lbnu Hajar) katakan, hadits terakhir telah

dinyatakan shahih oleh Adh-Dhiya', dan dalam hadits Abu Sa'id yang

dinukil Imam Muslim tentang penghuni surga yang paling rendah

derajatnya disebutkan, "Kemudian kedua istrinya masuk

menemuinya. " Secara zhahir bahwa setiap lakiJaki penghuni surga

minimal memiliki dua istri.

Sebagian ulama memberi jawaban bahwa kemungkinan kata

tatsniyah (kata yang menunjukkan dua) pada hadits tersebut seperti

firman-Nya, l* (Dua surga) atau ot$ (Dua mata air) dan yang

sepertinya. Atau maksudnya untuk menunjukkan jumlah yang banyak

dan pengagungan seperti ucapan labbaik dan sa'daik. Akan tetapi

semua jawaban ini jauh dari kebenaran,

Abu Hurairah RA berdalil dengan hadits ini bahwa wanita di

sulga lebih banyak dari laki-laki, seperti diriwayatkan Imam Muslim

dari Ibnu Sirin. Pernyataan ini cukupjelas, tetapi bertentangan dengan

sabda Nabi SAW dalam hadits tentang gerhana, luirr J-ii -{i',#-?t
(Aku melihat kalian sebagai penghuni neraka paling banyak). Tapi

mungkin dijawab bahwa banyaknya mereka di neraka tidak
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berkonsekuensi sedikitnya jumlah mereka di surga. Akan tetapi

jawaban ini belum memuaskan bila dihadapkan dengan sabda beliau

SAW pada hadits lain, "Aku menengok ke surga dan aku lihat

penghuninya yang paling sedikit adalah wanita. " Hanya saja mungkin

periwayat meriwayatkan dari segi makna yang dipahaminya, yaitu

karena kaum wanita menjadi mayoritas di neraka maka

konsekuensinya jumlah mereka minoritas di surga. Padahal yang

dernikian tidak menjadi kemestian berdasarkan penjelasan terdahulu.

Kemungkinan lain hadits tersebut berbicara tentang permulaan masuk

surga sebelum wanita-wanita pelaku maksiat keluar dari neraka

dengan sebab syafa'at.

g.lJU' ,)t't f 4.*tg {Su*-tum betis kedtrartya tiari balik

daging). Dalam riwayat ketiga disebutkan, "don hilang.'' Kata

mukhkh (sum-sum) artinya sesuatu yang ada dalarn tulan-9. Adapun

maksud kalimat ini adalah menggambarkan kemulusan dan kejernihan

yang sangat. Dimana sesuatu dibalik tulang tidak tertutupi oleh tulang,

daging maupun kulit. Lalu dalam riwayat At-Tirmidzi disebutkan, ,s'A

4IJ Ls;- s:r'ejl1* ,)ji qVL' ,*t;. (Sungguh putihnya betis

mereka dapat dilihat dari 70 lapis kain hingga terlihat sum-sum

mereka). Imam Ahmad juga meriwayatkan hadits yang serupa dari

Abu Sa'id dengan tambahan, iT4' 'q &|A1t e'4, X-
(seseorang melihat wajahnya di pipi v'anita surga lebih bening

daripada cermin).
"?,";-rrt l-Ji (Satu hati). Maksudnya, hati seorang laki-laki.

Kemudian kalimat ini ditafsirkan langsung dalam hadits, "Ticlak ada

saling dengki dan perselsihan di ontaro ntereka", yakni hati mereka

bersih dari akhlak yang tercela.

*:e't ljd ilr qL#" (Mereko bertasbih kepada Allah pagi dan

sore). Al Qurlhubi berkata, "Tasbih ini bukan pembebanan dan bukan

keharusan. Bahkan Jabir telah menafsirkan dalam haditsnya yang

dinukil Imam Muslim, u,-ilt o:t:$i" * 'flrt g+3r J';-4-); (Mereko
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melakukon tasbih don takbir sama seperti mereka menarik nalas).
Letak kesamaannya adalah bahwa menarik nafas adalah bukan suatu

beban, tapi merupakan suatu keharusan. Maka dijadikan bernafas

mereka sebagai tasbih. Adapun penyebabnya bahwa hati mereka telah
bercahaya oleh ma'rifat (pengenalan) terhadap Allah serta kecintaan
kepada-Nya, karena barangsiapa mencintai sesuatu niscaya dia akan

banyak menyebutnya. Kemudian dalam salah satu riwayat yang lemah
disebutkan, "sesungguhnya di bawah Arsy terdapat tirai yang

tergantung padanya lalu tirai itu dilipat. Jika tirai dikembangkan maka
itu pertanda pagi dan bila dilipat maka itu pertanda sore."

a1=a -irrlit ;i,;,r Saifrj,p,,S"rtjr(i:r ,irt;r j6l
(Mujahid berkata, "Kata Al lbkaar adalah permulaan fojar.
Sedangkan Al Asyiyyi adalah waktu condong matahari hingga -aku
kira- terbenam."). Demikian yang tercantum dalam naskah asli.
Seakan-akan Imam Bukhari ragu tentang lafazh "terbenam". Oleh
karena itu, dia menyisipkan kata, "oku kira. " Perkataan Mujahid telah
dinukil dengan sanad ymrg maushul oleh AM bin Humaid dan Ath-
Thabari serta selainnya dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid dengan

lafazh,l';tl Stgnsso menghilang). Ini semakna dengan dugaan

Imam Bukhari.

Ath-Thabari berkata, "Kata ibkaar adalatr bentuk mashdar
(infinitif). Dikatakan, abkara fulan /i haajatihi ibkaaran, artinya dia
keluar antara waktu fajar terbit hingga waktu dhuha untuk
keperluannya Adapun asyiyy artinya sejak matahari tergelincir.

Ath-Thabari juga berkata, "Al Fai' (bayangan) biasanya ada

sejak matahari tergelincir dan hilang ketika matahari terbenam."

Kedelapan, hadits Sahal bin Sa'ad tentang jumlah mereka yang
masuk surga tanpa hisab. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang kelembutan hati.

Kesembilon, hadits Anas, "Nabi SAW diberi hadiah satu jubah

terbuat dari sundus." Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan

tentnag pakaian dan sebagian kandungannya telah dibahas pada
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pembahasan tentang hibah. Adapun yang dimaksud di tempat ini

adalah penyebutan sapu tangan milik Sa'ad bin Mu'adz di surga.

Kesepulult, hadits Al Bara' bin Azib mengenai hal itu. Imam

Bukhari menyebutkannya setelah hadits Anas, karena dalam hadits

Anas diterangkan ketakjuban manusia terhadap jubah tersebut. Maka

pada hadits Al Bara' dijelaskan lebih spesifik, dimana disebutkan,

"Maka mereka merasa takjub terhadap keindahan dan

kelembutannya." Penjelasan hadits ini akan disebutkan pula pada

pembahasan tentang pakaian.

Kesebelas, hadits Sahal bin Sa'ad, "Tempul cantbuk di surga

lebih baik daripada dunia dan apa yang atla di t,lultrmntu fscisinyct]."
Penjelasan hadits ini telah disebutkan pada awal pembahasan tentang

jihad dari hadits Anas.

Kedua belos, hadits Anas, "Sesungi:uhn1'u tli surgq terdapat

pohon." Hadits ini dinukil Imam Bukhari melalui Rar,rh bin Abdul

Mu'min seorang ulama Basrah yang masyhur. Namun, dia tidak

memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits yang satu ini.

Imam At-Tirmidzi meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadah disertai

tambahan, "Jika kalian mau bacalah firman-Nya,'dan naungan yong

terbentang'."

Ketiga belas, hadits Abu Hurairah RA seperti hadits Anas, dan

di dalamnya terdapat tambahan sebagaimana yang telah disebutkan.

Pada riwayat ini disebutkan, "Don sungguh satu ukuran busur

panah... ". Hadits Abu Hurairah ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang jihad.

Menurut Ibnu Al Jauzi bahwa pohon yang dimaksud konon

adalah pohon yang bernama Thuba. Saya (lbnu Hajar) katakan bahwa

dalilnya adalah hadits Utbah bin Abd As-Sulami yang dinukil Imam

Ahmad, Ath-Thabarani dan Ibnu Hibban. Penafsiran inilah yang

menjadi pegangan, berbeda dengan mereka yang mengatakan bahwa

kata "syajaroh" sengaja disebutkan dalam bentuk nakirah (indefinit)

untuk menerangkan jenisnya sesuai keinginan para penghuni surga.
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"--{r}r 4" (Seorang penunggang berjalan). Maksudnya,

bagaimanapun perjalanan itu. Akan tetapi sebagian ulama membatasi

pada perjalanan yang normal dan wajar. Adapun kalimat, "Pctda

nqungannya" yakni dalam kenikmatan dan kesenangannya. Sebagian

berpendapat bahwa makna "naungannya" adalah sisinya, dan hal ini
untuk menunjukkan panj angnya naungan.

Al Qurthubi berkata, "Faktor yang mendorong lahirnya
penafsiran terakhir adalah pengertian 'naungan pohon' menurut
kebiasaan di dunia. Sebab naungan pohon yang dikenal di dunia

adalah bayangan pohon tersebut yang melindungi dari terik matahari

dan sengatannya. Padahal di surga tidak ada matahari. Ibnu Abi Hatim
dan Ibnu Abi Dunya meriwayatkan tentang sifat surga dari lbnu
Abbas, dia berkata, "Firman-Nya,'Azh-Zhillu Al Mamdud (naungan

yang membentang) adalah pohon di surga yang berdiri tegak dimana
naungannya sepanjang 100 tahun perjalanan seorang penunggang
yang gesit. Maka penghuni surga keluar dan berbincang-bincang di
bawah naungannya. Lalu sebagian mereka menginginkan permainan

maka Allah mengirim angin dan menggerakkan pohon itu sehingga

menghasilkan semua permainan yang pemah ada di dunia."
Keempat belas, hadits ini telah dibahas ketika menjelaskan

hadits keenam.

Kelima belas, hadits Al Bara', "Ketika Ibrahim 
-yakni 

putra

Nabi SAW- meninggal dunia, maka Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya ia memiliki pengasuh di surga." Hadits ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang jenazah.

Keenam belas, hadits Abu Sa'id tentang perbedaan tingkatan
penghuni surga. Imam Bukhari menukil hadits melalui Imam Malik
dari Shafwan dengan menggunakan kata 'an (dari). Akan tetapi Imam

Muslim menukil melalui Ibnu Wahab dari Malik, "Shafwan
mengabarkan kepadaku." Riwayat ini termasuk hadits Shahih Imam

Malik yang tidak terdapat dalam kitab Al Muu,aththa'. Lalu Alyub
bin Suwaid melakukan kesalahan, karena dia mengganti Shafwan
dengan Zaid bin Aslam seperti dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam
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kitab Al Ghara'ib. Seakan-akan Ayyub mencampur antara sanad

hadits yang satu dengan sanad hadits lainnya. Karena riwayat Imam

Malik dan Zaid saya temukan dalam hadits lain yang akan disebutkan

pada akhir pembahasan tentang kelembutan hati dan tauhid.

* gri ft (Dari Abu Sa'id). Dalam riwayat Fulaih dari Hilal bin

Ali dari Atha' bin Yasar disebutkan, "Dari Abu Hurairah". Riwayat
yang dimaksud dikutip oleh At-Tinnidzi -dan beliau men-shahih-

kannya- serta Ibnu Khuzaimah. Ad-Daruquthni menukil dalam kitab

Al Ghara'ib dari Adz-Dzuhali bahwa dia berkata, "Aku tidak menolak

hadits Fulaih. karena bisa jadi Atha' bin Yasar meriu'ayatkiinnya dari

Abu Sa'id dan juga dari Abu Hurairah."

Kemudian Ayyub bin Suwaid menukil dari Malik, dari Abu
Hazim, dari Sahal bin Sa'ad. Sanad ini disebutkan pula oleh Ad-
Daruquthni di dalam kitab Al Ghara'ib dan dia berkomentar. "Sanad

hadits ini juga keliru." Saya (lbnu Hajar) katakan, akan tetapi riwayat
yang dimaksud memiliki sumber dalam riwayat Imam Muslim seperti

akan dinukil pula pada bab "Sifat Penduduk Surga dan Neraka", dan

dalam pembahasan tentang kelembutan hati dari hadits Sahal. Hanya

saja Imam Bukhari dan Muslim menyebutkan dengan redaksi yang

ringkas.

;itet;- (Mereka saling melihat). Dalam riwayat Imam Muslim

disebutkan, o'SlF- (Mereka melihat). Maknanya, bahwa tempat

penghuni surga bertingkat-tingkat sesuai perbedaan derajat mereka

dalam hal keutamaan. Hingga mereka yang berada pada tingkat lebih

atas dilihat oleh mereka yang berada pada tingkat di bawahnya seperti

bintang. Perkara ini telah dijelaskan dalam hadits, '# U ,P6,
(Karena perbedaan keutamacrn yang ada di antara mereka).

"*\ll-J,t (Ad-Durriy) adalah bintang yang sangat terang. Al Farra'

berkata, "Ia adalah bintang yang sangat besar."
'';dr (Al Ghabir). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan

periwayat. Sementara dalam riwal,at Al Muwsththa' disebutkan

dengan lafazh. "Al Ghaa-y,lr. " Iyadh berkata, "Seakan-akan maknanya
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adalah sesuatu yang akan terbenam." Lalu dalam riwayat At-Tirmidzi
disebutkan, "Al Ghaarib" dan dalam riwayat Al Ashili, "Al Auzib."
Menurut Iyadh maknanya adalah sesuatu yang menjauh untuk

terbenam. Namun, sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah

sesuatu yang menghilang. Akan tetapi makna ini tidak tepat

diterapkan pada konteks kalimat di atas. Sebab maksudnya jaraknya

dari bumi sama sepertijarak kamar-kamar surga dilihat dari dasarnya.

Versi pertama merupakan riu'ayat yang masyhur. Adapun makna "l/
Ghaubir " di sini adalah scsuatu yang pergi. Sementara dalam hadits

ditafsirkan, ''Dari tinttrr ke barat. " Sedangkan yang dimaksud dengan

ufuk adalah langit.

Kemuclian dalarn rir,r'ayat Imam Muslim disebutkan, 4 f\i q

?*, ,i g;:,ar (Dctri ufuk [y6i1u1 dari timur atau barcrr). Menurut Al

Qurthubi bal'rwa kata'min ' pertama pada kalimat itu berfungsi sebagai

batasan awal atau berfungsi sebagai kata keterangan. Sedangkan kata
'min' yang kedua merupakan penjelasannya. Ada pula yang

mengatakan bahwa 'min' yang kedua ini juga berfungsi sebagai

batasan awal. Akan tetapi menurutnya jika demikian maka telah

keluar dari asal penggunaannya dan juga tidak dikenal oleh mayoritas

ahli tata bahasa Arab. Menurut AI Qurthubi juga, bahwa di sebagian

naskah Imam Bukhari tercantum, rlFJr jl lSo*pri ke timur),dan ini

lebih jelas.

Dalam riwayat Sahal bin Sa'ad yang dikutip Imam Muslim

disebutkan, o-,,,p' 1i u1'-Jlst.rJ!i e|q3Ur '.jiJr o\it:/ r;S

(Sehagaimana kalian melihat bintang durriy di ufuk timur atau barat).

Versi ini pun dianggap musykil oleh Ibnu At-Tin. Dia berkata,

"Sesungguhnya bintang-bintang hanya terbenam di barat, lalu apa

maksud disebutkannya timur?" Akan tetapi kemusykilan ini hanya

berlaku bagi riwayat dengan lafazh "ghaayir" (sesuatu yang akan

terbenam). Adapun lafazh "ghaabir" digunakan untuk sesuatu yang

telah berlalu dan yang masih tersisa, maka tidak ada kemusykilan.
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*X. ir|uS (Beliau bersabda, "Benar..."). Al Qurthubi berkata,

"Balaa adalah kata yang berfungsi sebagai jawaban dan pembenaran.

Sementara konteks kalirnatnya mengharuskan penafian masalah

pertama dan menetapkan masalah kedua. Barangkali awalnya
menggunakan kata, "bql" (bahkan) kemudian berubah menjadi
"balcta" (benar). Kalimat, "Orang-orang yang beriman" merupakan

kalimat pelengkap dari kalirnat pokok yang tidak disebutkan secara

tekstual. Dengan demikian makna selengkapnya adalah, "Tempat-
tempat itu adalah tempat orang-orang yang beriman."

Saya (lbnu Hajar) katakan, Ibnu At-Tin n.,ci'irvavatkan bahu,a

dalam naskah .,\bu Dzar disebutkan dengan iatazh "bol" (bahkan)

sebagai ganti "bolacr " (benar). Akan tetapi riua)'at yang

menggunakan kata "balaa" mungkin pula disesuaikan dengan redaksi
kalimat, yakni dengan mengatakan; Benar. ia adaiah tentpat-tempat
para nabi yang telah ditetapkan oleh Allah. akan tetapi Allah dapat
memberi karunia kepada selain mereka untuk sanrpai pada tempat-
tempat tersebut.

Menurut Ibnu At-Tin kemungkinan kata balqu (benar)

merupakan jawaban untuk kalimat penatian sebelumnya, yaitu
perkataan mereka, "Tidak dicapai oleh selain mereka." Seakan-akan

beliau SAW bersabda, "Benar, tempat itu dicapai oleh orang-orang
selain mereka."

&L-;r"Jl $,i.-lt (Mereka membeneffkan para utusan).

Maksudnya, pembenaran yang sebenar-benarnya. Sebab bila tidak
demikian maka tentu setiap orang yang beriman kepada Allah dan

membenarkan para rasul-Nya akan sampai kepada tingkat tersebut,

padahal tidak demikian. Kemudian pula bentuk nakirah (indef,rnit)
pada kata rijaal (orang-orang) mengisyaratkan kepada manusia-
manusia khusus yang memiliki sif-at seperti disebutkan, dan tidak
menjadi kemestian setiap yang meniiliki sifat itu akan mendapat

balasan yang sama, karena ada kemr-rngkinan mereka yang mencapai

tingkat tersebut rnemiliki sifat-sifat yang lain. Seakan-akan Nabi SAW
tidak menjeiaskan sifat yang menjadikan mereka menempati derajat
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yang dimaksud. Hikmahnya bahwa tempat itu mungkin dicapai oleh

mereka yang memiliki amalan khusus, sedangkan bagi yang tidak
demikian dan mencapainya, maka sesungguhnya hal itu karena rahmat

Allah semata.

At-Tirmidzi menyebutkan dalam riwayatnya melalui jalur lain

dari Abu Sa'id, *a1t;iry '*i 
f S.i ttl lSesungguhnya Abu Bakar

dan Umar termasuk mereka dan mendapatkan kenikmatan). Dia juga

menukil dari Ali dari Nabi SAW. 4'&r q 6,)'AL ,s'.i 6'A fat gil
ix-3Jr iri ,,-;1, e ,i,t 11' ir-; U e 4 ,*r;i'Jtii .r,';il-'u qqr
iu* iLir] ellu: &: ,e#t et:t1t (sesungguhnya di surgo terdapat

kamar-kamar yang bagian luarnya terlihat dori bagian dalamnya dan

bagian dalamnya terlihat dari bagian luarnyo." Seorang Arab badui
berkata, ''Untuk siapakah kamar-kamar itu wahai Rasulullah?"
Beliau SAW bersabda, "Untuk orang yang lembut berbicara,

senontiasa puasa dan mengerjakan shalat di waktu malam ketika

manusia tidur.").
Menurut Ibnu At-Tin, maknanya adalah mereka mencapai

derajat para nabi. Sementara menurut Ad-Dawudi bahwa mereka

mencapai tempat-tempat yang disebutkan dalam hadits. Adapun

tempat-tempat para nabi adalah lebih di atas lagi. Saya (lbnu Hajar)
katakan bahwa dalam hadits Abu Hurairah yang dikutip Imam Ahmad

dan At-Tirmidzi disebutkan, i,-,, rl-ilT it?ii 1yrd qltt.C ,i6
,)';)j (Beliau bersabda, "Benor, demi yang jiwaku ada di tangan-

Nya, dan para kaum yang beriman kepada Allah dan rasul-Nya.").
Demikian disebutkan dengan tambahan huruf "tvawlf' dalam kata

'oaqwoom" sehingga dengan demikian, penakwilan Ad-Dawudi tidak
dapat dibenarkan. Tidak tertutup kemungkinan untuk dikatakan bahwa

kamar-kamar tersebut untuk umat ini. Adapun orang yang berada di

bawah mereka adalah orang-orang yang bertauhid dari umat-umat

lain. Atau para penghuni kamar itu adalah orang-orang yang masuk

surga sejak awal. Sedangkan tingkat di bawahnya adalah mereka yang

masuk surga karena syafaat. Kemungkinan sebelum ini didukung oleh

L2A - FATIIUL BAARI



sabda beliau tentang sifat merek a,',;L,'-;.iit r j:"-n1 1Li lJ-T .rl, e
(Mereko adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan

membenarkan para utusan). Sementara membenarkan semua utusan

hanya terealisasi pada umat Muhammad SAW, berbeda dengan umat-
umat terdahulu meski ada yang mempercayai adanya Rasul di
kemudian hari, namun kepercayaan itu masih bersifat prediksi bukan
kepercayaan yang bersifat nyata.

9. Sifat Pintu-Pintu Surga

, t o. o / 2 'oi o . . i, .

**) e:) .U.-l;+ lp'r*".r

3z 

^J- c dJ, aijl
\J

Nabi SAW bersabda, "Barangsialta menginfakkan dua
pasangqn niscaya dipanggil dari pinlu surga." Sehubungan dengan
hal ini dinukil (riwayat) dari Ubadah dari Nabi SAW.

C :iu *i * i' *r I'fiL ir q1 * i [* *
.;:r;r*Sr Yf *U I iulr #L( q+ ,-,t'y.i Uu; a;r
3257. Dari Sahal bin Sa'ad RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Di surga terdapat delapan pintu; di dalamnyu terdapcrt

pintu yong bernama Ar-Rayyan, ia tidak dimasuki kecuali oleh orang-
orang yang berpuasa. "

Keterangan Hadits:
(Bab sifat pintu-pintu surga).Imam Bukhari menggunakan kata

'sifat', dan barangkali yang dia maksud dengan kata 'sifat' adalah
jumlah atau nama. Sebab dia menyebutkan hadits Sahal bin Sa'ad dari
Nabi SAW. "Di surga terdapot depalan pintu." Dia juga

menyebutkan. ';, €t yt#; g ,fl:) Jr:i e|&: f ht * Qt'Sa:t
aiir q.-,J. 1,Yabi SAW bersabda, 'Llorangsiapa mertcrfkahkan dua

t. i ,o
-ai-*Jl ,-rL .-o
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pasqngan di jalan Allah maka dipanggil dari pintu surga). Imam
Bukhari hendak memberi isyarat kepada hadits yang dia nukil melalui
sanad yang maushul pada pembahasan tentang puasa dan di jihad dari

Abu Hurairah, , l',10k t't.:ri1J, ?5 q €i )Vt ,Yi 4 oC *
ail,i)t ?; f dri 6.),At (Barangsiapa termasuk ahli jihact maka

dipanggil dari pintu jihad, barangsiapa termasuk ahli shalat maka

dipanggil dari pintu,shalat).

Hadits Sahai bin Sa'ad yang dikutip pada bab di atas telah
dijelaskan pada pembahsan tentang puasa. Sedangkan hadits Abu
Hurairah telah dijelaskan pada pembahasan tentang jihad, dan

sebagian kandungannya akan dijelaskan ketika membicarakan
keutamaan Abu Bakar.

'rt-+ y gehubungan dengan hal ini dinukit dari Ubadah).

Seakan-akan Imam Bukhari hendak menyitir riwayat yang dia nukil
melalui sanad yang maushul ketrka membicarakan Nabi Isa dalam
pembahasan tentang cerita para nabi dari Junadah bin Umayyah, dari

Ubadah bin Shamith, dari Nabi SAW, beliau bersabda, iif I !f '-* U
A'
4tr l! (Barangsiapa bersaksi bahwa tidak ada sesembahan kecuali

Alta'h...).Lalu di dalamnya disebutkan ,i, 't,1-i *.r;gr ahjr hr iiii(
(Allah memasukkannyo dari pintu-pintu surga yang delapon, mqno
saja yang ia sukai).

Jumlah pintu surga seperti yang disebutkan telah dinukil pula
pada sejumlah hadits, di antaranya; Pertama, hadits Abu Hurairah
yang dinukil dengan sanad yang mu'allaq pada bab ini. Kedua, hadits
Ubadah yang dinukil melalui jalur mu'allaq pada bab ini pula. Ketiga,
hadits Umar yang dikutip Imam Ahmad dan para penulis krtab Sunan.

Keempat, hadits Utbah bin Abd yang dikutip At-Tirmidzi dan Ibnu
Majah.

Adapun tentang sifat pintu surga telah disebutkan bahwa
lebarnya adalah sejauh perjalanan 40 tahun. Keterangan ini terdapat
dalam hadits Abu Sa'id, Mu'awiyah bin Haidah dan Laqith bin Amir.
Ketiganya dinukil Imam Ahmad melalui jalur yang mqrfu' dan
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memiliki riwayat pendukung dalam Shohih Muslim dari hadits Utbah
bin Ghazwan, akan tetapi sonad-nya mauquf (tidak sampai kepada

Nabi SAW).

Catatan
Dalam riwayat Abu Dzar, hadits Sahal disebutkan lebih dahulu

daripada riwayat mu'allaq. Tapi dalam riwayat selainnya justru
sebaliknya.

10. Sifat Neraka dan Bahwa Ia Tetrah Diciptakan

6*a$'At-;)t ok t .C"oJt',t4'J .')*:t;:-; ilrr; fg*>
t re. I tc .ti ro.. ,c . .. i t.i,.' "d^tli (i1l; 'fr ,,; a, /# 'd*u. ,"ri JS : (&:Uj:) .Lt-,
'.-b, :e:F L:a;y :b-* JUJ . u"i{, -" At '.. c_}3t '.,

l: €} ,; +a,', ,+a,"dr,' ,rl;*i*inr''^*i,
tr, '-1, ,.t .t .t.2 . .ct .O.. ,:)t-;'-2 tta,--rL i Ji* € !. e'j :'f:a*'&t ,-j ,'e_l)l

e;^-';l,*L'"- W'*;rrJJi f ,\t,f. G
r c.cf '. I e .c / '. t t e:,' L'11 cJ;i.X :<Oih ."r:,;b :1i,:.iy i:t) A :1L-.r.ay

L,n>, t& ut Jq . F,,'4r) 6./A.,G*i, il:')i
'A-:(6'qq:$ 

*,;r L*,')') o.*:titr, :qn"*+)t
t . ,'o.:t . 1t.. u ,, o 

'.i-;r.; "o'*3'+*:, "o'* :1lr9raS j t)) #L. Lt*;')'";.Jit;L

'#. ii ,14y;;1 LA;;J JG') Cr,-*' \#; .btb,:1r'r.11;

tr')t.:1rf3l .l,rr) .r*,ri:, &'-h:- ;br :qdeL1 .')t:)t

Urti u; ,rt;, ,b.c :':1ify .i)t ,i\i../ tri ',A, E. ,

'l-Y-,* -l
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t oi - , .1t - o. 1. o t, ./ tc, o tl.. .1. t.l .
ol - -A ,.Ja :(eJ.) .j* P tr JJ+ f,t)t l>l a;r,,L/Y,..O\Y'J-\

t+t';'e1.$'.;;,(a-f,t CA .ut*t :r,6r

Ghassaqan: Dikatakan'ghasaqat'ainuhu' (mencucurtan ul,

mata), dan 'yaghsiqu al jurfu' (luka mengeluarkan nanah). Seakan li
ghassaq dan Al ghasiiq adalah satu (semakna). Ghisliin: Segala

sesuatu yang engkau cuci dan keluar darinya sesuatu maka dinamakan

ghisliin. Ia mengacu pada pola fi'liin dari kata al ghasl (mencuci).

Digunakan pada ctl jur& (luka manusia) dan od-dabar (luka-luka unta).

Ikrimah berkata, "flashabu jahannam, yakni hathab (kayu

bakar) dalam bahasa Habasyah." Ulama selainnya berkata,

"flaashiban: Angin yang sangat kencang. Al Hashib adalah sesuatu

yang dilemparkan oleh angin. Di antara penggunaannya adalah

'hashabu jahannam', yakni apa-apa yang dilemparkan di neraka

jahannam. Mereka adalah bahan bakarnya. Dikatakan, 'hashaba fil
ordhi ', yakni ia pergi di permukaan bumi. Al flashab adalah pecahan

kata' foas hb a a' al hij ar ah' (batu-batu kerikil).

Shadiid: Nanah bercampur darah. Kh-abata: Padam. Tuuruun:

Kalian mengeluarkan. lJriitu: Aku nyalaft-an. Lil muqwiln: Untuk para

musafir. Al Qiyyu: Tanah tandus.

Ibnu Abbas berkata, "Shiraathal jafiiim, yakni pertengahan

neraka jahannam. Lasyauban bin fuamiim,' Makanan mereka dicampur

dengan air panas dan mereka dipukuli dengannya. Zafiir wa syahiiq:

Suara yang keras dan suara yang lemah. Wirdan: Kehausan. Ghayyan:

Kerugian."

Mujahid berkata, "Yusjaruun: Api dinyalakan untuk mereka.

Wanufuaas: Kuningan yang dituangkan ke atas kepala mereka.

Dikatakan. dzuuquu;yakni rasakan secara langsung dan cobalah. Kata

dzauq (mencicipi) di sini bukan bermakna mencicipi dengan mulut.

Maarij: Yang murni dari api. Dikatakan, 'Marajal amiiru

ra'iyyatahu', yakni pemimpin membiarkan rakyatnya saling

bermusuhan. Mariij: Tersamar. Dikatakan,'Maraia omrunnaas',

yakni urusan manusia telah bercampur baur. Maraial baforain; satrra
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seperti morojta daabataka, yakni engkau meninggalkan hewan

milikmu."

\t -*';r'ort |J;*; i',r 'fr'ri di *
) 1lA). 4"';et;u & ',yi :')G i ',;i',ld

- ,- - J ,.r,lt ;:* ;:tl;>r-.rr{'r-<" 9.- u. '
3258. Dari Abu Dzar RA. dia berkata, "Nabi SAW pernah

berada dalam suatu perjalanan, lalu beliau bersabda. 'Tunggulah

hingga dingin' . Kemudian beliau bersabda. 'Tunggttlah dingin, hingga

bayangan sudah condong -yakni ke ctrah bukit-bukii kecil-
Kemudian beliau bersabda, 'Tangguhkaniah shalat hingga cuac{t

dingin, karena sesungguhnya cu(tca sungat panas adalah dari

hembusan jahunnam'."

,a.. oi , ,. o,,:, 3 ':# yi';;"y.P i>t;tt,
3259. Dari Abu Sa'id RA, ia berkata, 'Nabi SAW bersabda,

'Tangguhkanlah shalat hingga keadaan meniacli dingin karena

sesungguhnyq cuoco yong sangat panas termasuk dari hembusan

johannam'."

,t-1l f h' t,::' J;'' Jtt

;.r:. td ;:;G ,Q.2. ,f ',yi "+; |dtd ,i:., Jt'Slt':5 ..:'t

t, t-,)o. 
\,, ..:.o.t io.:J*.4jr dJll ,e) oJ-f Gt f

.lz

.s'' o2s*j

- ,. i, t, ? ,J"*\"-lt c'o):r*i 6t*:$ ,.-;io,a\t €f',:At rf.f
' jr?"')l
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3260. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Neraka mengadu kepada Tuhannya, ia berkata, 'Ya Rubb,

sebagianku telah memakan sebagian yang lain'. Maka Allah

mengizinkan kepadanya untuk berhembus dua kali; satu hembusan di

musim dingin dan satu hembusan dimusim ponos. Maka itulah cuaca

sangat panas yang kamu alami dan cuaca sangat dingin yang kamu

rosakan."

,.i'i-?G |a?n cS c.t ;r;f * i,:ru', .bt r;; gi e\i. ,>
'&', & iu' , J*, ;ur j* 'op 

f y: ,Q'dL tii;i i|ut ;5tIJ-'e
'"e* .?'y': ,r^, isv'rl:dt, t^):r;.ii {;7, Y ,4 *LJ' , 

ju

itu
3261. Dari Abu Jamrah Adh-Dhuba'i, dia berkata: Aku pernah

menemani Ibnu Abbas di Makkah, lalu aku menderita demam' Maka

dia berkata, "Dinginkanlah ia dengan air zamzam, karena

sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, 'Ponas adalah dari

hembusan neraka jahannam maka dinginkanloh dengan oir' atau

beliau bersabda, 'Dengan air zamzam'." Hammam ragu dalam hal ini.

I i _*. *', yiu' & dt'+ :lu gL / et' *
.:dr, €&G)',;6{# i, C

3262. Dari Rafi' bin Khadij, dia berkata, "Aku mendengar Nabi

SAW bersabda, 'sesungguhnya panqs itu dari hembusan jahannam,

maka dinginkanlah dari kamu dengan oir'."

,1 ,;Sti,ru&3f h' e"'$tcW?nr qru.Gr
.:dr, t4!;fi'e y
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3263. Dari Urwah, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Panas (demom) adalah dari hembusan jahannam maka

dinginkanlah dengan air."

*'t * h' *r; 4t * t1i:Lht *r'* ."t ,f ;,t f
.:dr, G)',;.G ,:;7, #i*LJr 'ju

3264. Dari Nafi', dari Ibnu Umar RA. dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Ponas (demam) adalah dari hembuscrn jahannant maka

dinginkanlah dengan air" .

:Ju F) f h' -+ rr' 'J;r'ai f;?or oer?]; eri _"
|.rL{ tl l' 

'J;, [ ,4 'e f q 'i'; n- ,4 ;; €'r(
.' tc lrlt-,'o, ., . -.o i ci. c il.! ' ".tA? ,tr J# V'; 'JF*,'t a;; ;r& i:-15 :Ju ,ajK.l

3265. OariiUu Hurairah ne, ,.rur**r*r^ Rasulullah tO*
bersabda, "Api kamu adalah satu bagian dari tujuh puluh bagian api
jahannam". Dikatakan, "Wahai Rasulullah sungguh ia sudah cukup."
Beliau bersabda, "Dilebihkan atosnya dengan 69 bagian yang
semuanyo soma seperti panosnya."

.b
3266. Dari Shafivan bin Ya'la, dari bapaknya, bahwa dia

mendengar Nabi SAW membaca di atas mimbar, "Wanaadau yaa
maaliku (Dan mereka berseru wahai Malik). "
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u"i) &\,Ju ,'^aK t"x *i'i :iL!\'y,lG f,t', c,i ,r
L;it er:'6i,i",s1',sr',',;t qrl?i ;\;€*l ttl^;sit ;i
-r,r .,.r,rir -* ';l -Qi 'Jt uk 'oi- b) ',5;i ..l't ,'^;s ; 'l-ti

,'^;i '. t-r') i;e *', y \t J, i' );', a ^;:,7 le
U:,* :6t e, * yett; ,h')u.iJ" ,:J'ri *'tG il;
^)L 16r , pi 'r^L" ;L; )\;Jt 

":+ 

K 'r:ti ,tlt ; 'itsi
JL)L,

'* [W3 ui,n;lu.,:'1\:'& ;i e.e:!t: u i>ti 'qi ,ut)t o

-j=ar rr "€,l:i'r y) \i /, J;ur"€ ;\ * i,ss r rdt
..-;Jirr ;'* f :1';-i$, .,;i,

3267.Dari Abu Wa'il, dia berkata, "Dikutukun kepada Ururnuh,

'sekiranya engkau mendapati si fulan dan berbicara dengannya'.

Maka dia berkata, 'sesungguhnya kalian beranggapan bahwa aku

tidak berbicara dengannya melainkan memperdengarkannya kepada

kalian. Sesungguhnya aku berbicara dengannya secara sembunyi-

sembunyi tanpa harus membuka pintu dan aku bukan orang pertama

yang membukanya. Aku tidak mengatakan kepada seseorang -jika ia
adalah pemimpinku- bahwa ia adalah sebaik-baik manusia, setelah

apa yang aku dengar dari Rasulullah SAW'. Mereka berkata, 'Apakah

yang engkau dengar beliau katakan?' Dia berkata: Aku mendengar

beliau bersabcla, "seseorang akan didatangkan pada hari kiamat dan

dilemparkan ke neraka. Maka usus-ususnya keluar di neraka. Ia pun

berputar sebagaimana berputarnya keledai di penggilingan. Para

penghuni neraka berkumpul kepadanya dan bertanya, wahai fulan!
Ada apa denganmu? Bukankah engkau dahulu memerintahkan kami

untuk melakukan kepada yang ma'ruf dan melarang kami dari

perbuatan munkar? Ia menjawab, 'Dahulu aku memerintahkan kamu

kepada yang ma'ruf tetapi aku tidak melakukannya, dan aku ntelorang

kamu dari perbuatan mungkar tetapi aku mengerjakonnya."
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Hadits ini diriwayatkan pula oleh Ghundar dari Syu'bah dari Al
A'masy.

Keterangan Hadits:
(Bab sifat neraka dan bahwa ia sudah diciptakan). Pembahasan

ini sama seperti pembahasan bab sifat surga.
,. t ?, t q.. t to. o '-.1 tr.'-,

L'-U,'J--i;-t .L#. ",>i3:Jt.ii 
1r5fu; (Ghassaqun: Dikarakan

'ghasaqat 'oinuhu' [mencucurkan air mutaJ, dan 'yaghsiqu al jurh'
fiuka mengeluarkan nanahJ). Penafsiran ini diambil dari perkataan

Abu Ubaidah, karena sesungguhnya dia berkata, "F-irman Allah dalarl
surah An-Naba' [78] ayat25,G*t (-1- ,l (seluin air yang menr)idih

dan nanah). ,at namiim adalah air yang panas, dan Al Ghassaaq

adalah sesuatu yang dicairkan dan mengalir. Dikatakan, ghassaqat
minal oin v,a minal jurfu (mengalir dari mata dan dari luka), dan
dikatakan, 'ainuhu tasiil' , yakni matanya mengucurkan air mata.
Adapun makna 'ghassaaqan' dalam ayat adalah apa-apa yang
mengalir dari penghuni neraka berupa cairan yang keluar dari luka-
Iuka mereka. Pendapat ini diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari
perkataan Qatadah, Ibrahim dan Athiyah bin Sa'ad serta selain
mereka. Sebagian berpendapat 'ghassaaqan' adalah air mata penghuni
neraka. Penafsiran ini dinukil juga oleh Ath-Thabari dari perkataan
Ikrimah dan selainnya. Ada pula yang berpendapat bahwa ghassaaq
adalah sesuatu yang sangat dingin sehingga dapat membakar.
Pandangan ini dikutip oleh Ath-Thabari dari perkataan Ibnu Abbas,
Mujahid dan Abu Aliyah.

Menurut Abu Ubaid Al Harawi bahwa yang membacanya
dengan tasydid (yakni ghassaaq) maka maksudnya adalah sesuatu
yang mengalir, sedangkan mereka yang membacanya tanpa tasydid
(yakni ghasaaq) maka maksudnya adalah sesuatu yang dingin.
Sebagian berpendapat bahwa ghassaaq berarti sesuatu yang busuk.
Ath-Thabari meriwayatkan dari Abdullah bin Buraidah, dia berkata,
"Sesungguhnya maknanya (ghasaaq) adalah sesuatu yang busuk.,,
Pendangan ini didukung oleh hadits Abu Sa'id yang diriwayatkan At-
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Tirmidzi dan Al Hakim dari Nabi SAW, dt Or;" JU "U fj;"oi'tl

SL.lr ,Yi Gi q',lt lSetcrranya seember dari ghassaq clirumpahkan ke

dunia niscayo dapat menimbulkan bau busuk bagi penghuni dunia).

Kemudian diriwayatkan oleh Ath-Thabari dari hadits Abdullah bin

Umar, dari Nabi SAW, g;j1 vy.r! 'Or-# e?P'01! ,-qujr #' A':;j'

gpt Srnl 
pnorroaq odolah ,rro, yang'kentat. Sekiratnya scttu tetes

darinya ditumpahkan ke bagian barat bumi niscaya akan tercium bau

busuknya oleh penduduk timur).

!t--.tj',$rt G(iir Lt 1 geakan-akan ghassaaq dan ghasiiq

adalah satu [semakna). Demikian dinukil oleh Abu Dzar. Sementara

dalam riwayat selainnya disebutkan "ghosaq". Ath-Thabari berkata

tentang firman Allah dalam surah Al Falaq I 13] ayat 3, rjrb'rb U't
'#) 15! (Dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita), al

ghaasiq adalah malam apabila telah menutupi dan meliputi segalah

sesuatu." Hanya saja yang dimaksud dengan hal itu bahwa ia menerpa

sesuatu sebagaimana banjir yang menerpa segalanya. Sepertinya yang

dimaksud oleh ayat tersebut adalah mengalimya nanah penghuni

neraka yang sangat dingin dan busuk baunya, Dengan demikian semua

pendapat dapat disatukan.

try l:;lr 4 *.,'i;uJ,;-'6;:A : {e e :g.F, <*f"f>

i.Utt 97:J (Ghisliin: Segala sesuatu yang engkau cuci dan keluar

darinya sesuatu maka dinamakan 'ghisliin'. Ia mengacu pada pola

fi'liin' dari kata 'al ghasl' [mencuciJ. Digunakan pada al jurfu fiuka
manusial dan ad-dabar fiuka-lulw untaJ). Ini adalah perkataan Abu
Ubaidah dalam kitab Al Majaz. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali
bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas, dia berkata,"Ghislin adalah nanah

penghuni neraka, dan dabar adalah luka-luka yang menimpa unta.
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Catatan

Firman Allah dalam surah Al Haaqqah t69l ayat36, ff iUL fi

* ,1(Dan tiada [pulal makanan sedikitpun [baginyal kecuali dari

darah dan nanah), bertentangan dengan makna zhahir firman Allah
dalam surah Al Ghaasyiyah [88] ayat 6, gf ry 1l iL$'a e
(Mereka tiada memperoleh makanan selain dari pohon yang berduri).
Sebagian Ulama mengkompromikan kedua ayat ini dengan

mengatakan bahwa dharii ' berasal dari ghisliin. Akan tetapi
pernyataan ini terbantah oleh keterangan yang akan disebutkan dalam
pembahasan tentang tafsir bahwa dharii' adalair tumbuh-tunrbuhan.

Sebagian lagi mengatakan perbedaan itu disesuaikan dengatl orang
yang diberi makan di antara penghuni neraka. Barangsiapa memiliki
sifat yang pertama, maka makanannya berasal dari ghisliin dan
barangsiapa memiliki sifat yang kedua maka makanannya berasal
dharii'.

gl,J,t:1*V1 ,'rp SAi #b)',-k- :q3l;'r-:a;1 ,b;-jA)
e, 'A, d.:, j:;-,'&'# *j,e!)t r€j6 yar|*d'
q*, (lkrimah berkata, "flashabu jahannam, yakni hathab (kayu

bakar) dalam bahasa Habasyah. " (llama selainnya berkata,
"flaashiban: Angin yang sangat kencang. Al Hashib adalah sesuatu
yang dilemparkan oleh angin. Di antara penggunaannyo adolah
'foashabu jahannam', yakni opa-apo yang dilemparkan di neraka

jahannam. Mereka adalah bahan bakarnya). Perkataan Ikrimah
diriwayatkan melalui sanad ymrg maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari
Abdul Malik bin Abjar, "Aku mendengar Ikrimah berkata ... seperti
di atas". Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid seperti itu, tetapi dia
tidak mengatakan bahwa ia adalah bahasa Habasyah. Sementara Al
Farra' meriwayatkan dari Ali dan Aisyah bahwa keduanya membaca
hathaba. Ath-Thabari meriwayatkan pula dari Ibnu Abbas bahwa dia
membacanya hadhaba. Lalu dia berkata, seakan-akan maksudnya
bahwa mereka adalah orang-orang yang akan dibakar dengan api
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neraka, karena segala sesuatu yang akan dibakar, maka dinamakan

hashab (bahan bakar).

Adapun perkataan ulama selain Ikrimah, maka Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah dalam surah Al Israa' [17] ayat 68, j-";-3i

*6'6=jb, yakni akan dikirimkan kepadamu angin kencang yang

membawa pasir. Sedangkan firman-Nya dalam surah Al Ambiyaa'

l29l ayat 98,'(1i &, (Jmpan Jahannam) adalah segala sesuatu

yang engkau lemparkan pada api berarti engkau telah menjadikannya

sebagai bahan bakar fuashab). Ath-Thabari meriwayatkan dari Adh-

Dhahhak bahwa dia berkata tentang firman Allah 'hashabu

jahannam', yakni mereka dilemparkan ke dalam neraka jahannam.

ajt,,,..,atJr :#'H"'6-?J |*Aq,i.ii rrllr r1'u:a; :')w-1

(Dikatakon, 'hashaba fil ardhi', yakni ia pergi di permukaan bumi. Al
Hashab terambil dari kata 'foashbaa' al hijarah' [batu-batu keriki$.
Ath-Thabari meriwayatkan dari Abu Juraij tentang firman-Nya, ii

V6'6"1b ,l'i aiuberkata, "Yakni hujan batu."
n,. t. I t

?:rj"Ci:1L-.tJ."; (Shadiid: Nanah bercampur darah). Abu

Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Ibraahiim [14] ayat 16,

i* :J'U #" (Dan dia akan diberi minuman dengan shadiid).

Shadiid adalah nanah bercampur darah."
'4 :1i,:p; (Khabat : Padam). Ath-Thabari meriwayatkan dari

Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah dalam surah Al

Israa [17] ayat 97,'c+ AS (Tiap+iap api iahannam itu akan padam)

dia berkata, "Yakni mereda". Lalu dinukil dari Ali bin Thalhah dari

Ibnu Abbas bahwa makna 'khabat'adalah menjadi tenang. Hal serupa

dikatakan oleh Abu Ubaidah dan dia menguatkannya dengan alasan

bahwa jika nyala api mulai mereda dan tampak bara menjadi arang

maka orang-orang Arab mengatakannya 'khabat '. Apabila sebagian

besar bara telah padam maka disebut 'khamidat', jika padam
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seluruhnya disebut 'khamidal '. Sementara tidak diragukan lagi bahwa

api jahannam tidak pernah padam.
t o i.i t .."? '- t o .. , ' t tsJ-iil :t>-i-'l.it ,itjz9# :<tt'J'til (luuruun: Kantu keluarkun.

Uriitu: Aku nyalakan). Maksudnya adalah penfsiran firman Allah

dalam surah Al Waaqi'ah [56] ayat 71, o):)tj,u 
Jr ,r-lr n"1]1 gat<a

terangkanlah kepadaku tentang api yang kamu nyalakan [dari
gosokan-gosokan kayufl. Penafsiran tersebut berasal dari perkataan

Abu Ubaidah, dimana dia berkata tentang firman-Nya, 'tultruun',
yakni kamu keluarkan, berasal dari kata 'uriitu '. Akan tetapi

menurutny a y ang lebih banyak di gunakan adalah kata' w u r i i I u',
'Pt ,'Ctt !-1*JJJ.,@-fi,) (Lil muqwiin; Lintuk par.a musctJir.

Al Qiyyu: Tanah tandus). Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah Al
Waaqi'ah [56] ayat 73,'edJ.yakni untuk orang-orang yang bepergian

(musafir). Pernyataan serupa dinukil juga dari Qatadah dan Adh-
Dhahhak. Namun, menurut Mujahid, kalimat 'lil muqwiiz', bermakna
orang-orang yang bersenang-senang, baik sedang mukim maupull

dalam perjalanan. Al Farra' berkata, o'Firman Allah, e**.eoq,
yakni mamfaat bagi para musafir jika mereka singgah di suatu tempat.
Adapun 'ardhtil qiyyu'artinya tanah yang tidak ditumbuhi tumbuh-
tumbuhan." Pandangan ini dikuatkan Ath-Thabari dan dia pun
menukil sejumlah alasan yang menguatkannya.

orotat

e-"-+nr h-)') 
'*r,At {9,t :1g*4r b(y1 ,ry# j.r )ut'1(lbnu Abbas

berkata, "Shiraathal jahiim: Pertengahan neraka."). Ath-Thabari
merirvayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang

firman-Nya dalam surah Ash-Shaaffaat 137) ayat 55, *11j,, e6T?'*ti
g-+it Qtfaka ia meninjaunya, lalu ia melihat temannya itu di tengah-

tengah neraka menyala-nyala) bahw-a kata 'sawaa'ul jahiim' pada

ayat ini bermakna pertengahan neraka jahannam. Penafsiran serupa

dinukil juga dari Qatadah dan Al Hasan.
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"j,J-L;;"'t'j,X\Jb'hiri" 
: (€,t 6."/> (Lasyaub an min

hamiim: Makanan mereka dicampur dengan air panas dan mereka

dipukuli dengannya). Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi tentang,

firman Allah dalam surah Ash-Shaaffaat l37l ayat 67, W Lil ,l p

* ,t r3.)i lfemudian sesudah makan buah pohon zaqqum itu pasti

merekq mendapat minuman yang bercampur dengan air yang sangat

panas), dia berkata, "Asy-Syaub artinya bercampur." Abu Ubaidah

berkata, "Orang Arab mengatakan, segala sesuatu yang dicampur

dengan yang lainnya disebut masyuub. "
"* A'*3 qf "o? :11,$ j p.j1 Qafiir dan Syahiiq: Suara

keras dan suara lemah). Ini adalah penafsiran Ibnu Abbas yang

dikutip oleh Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi
Thalhah. Sementara dari jalur Abu Aliyah, dia berkata, "Az-Zafiir
adalah suara di tenggorokan, dan asy-syahiiq adalah suara di dada."

Lalu dari Jalur Qatadah, 'ola bagaikan suara keledai, awalnya

dinamakan zafiir dan akhirnya dinamakan syahiiq. " Menurut Ad-

Dawudi bahwa syahiiq adalah sesuatu yang tersisa setelah suara himar

yang keras.

*\he : 
1 
r3].1; (ll/ir dan ; Dahaga). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya

dalam surah Maryam [9] ayat 86, tfs)'& J\q{tisiis @an

Kami akan menghalau orang-orang yang durhaka ke neraka

Jahannam dalam keadaan dahaga), dia berkata, "Wirdan artinya

dahaga." Sementara dari Mujahid, "Orang-orang yang leher-leher

mereka terputus karena dahaga." Kata 'wirdqn' merupakan bentuk

mashdar (infinitifl dari kata 'woradat '(pergi ke tempat air). Maka hal

ini menafikan haus. Akan tetapi kepergian mereka ke tempat air tidak

berarti mereka sampai meminumnya. Pada hadits syafaat akan

disebutkan , \o\3; !i ,JLi$ *6 t:rr,'e'ii'ete';Utt'fu'dl
, t.

' li .i3t su;l ,4')\l (Mereka

jahannam menghidangkan untuk
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dikatakan, 'Tidakkah kalian pergi ke tempat air?' Mereka pun pergi

dan berjaluhan di tempat tersebut).

\3fr-.3 :167 @hayyan; Kerugian). Penafsiran ini diriwayatkan

oleh Ibnu Abi Hatim sehubungan dengan firman-Nya dalam surah

Maryam [19] ayat 5g,4 o}-il;-J'JJ, dia berkata,"Ghayyan artinya

kerugian." Lalu Ibnu Abi Hatim menukil dari Abu Ubaidah bin

Abdullah bin Mas'ud dari bapaknya mengenai ayat tersebut, dia

berkata, "satu lembah di neraka jahannam. dasarnya sangat dalam dan

rasanya tidak enak (busuk)."

]d' ,.f, Si ,1011,,*J") f'""'SV11Ut4ahid bcrkata, "Yt.rsjaruun

bermakna dinyalakan api untuk mereka). Demikian tercantum dalam

riwayat Abu Dzar, sementara dalam riwayat selainnya dinukil dengan

lafazh, "Mereka dijadikan bahan bakar api", dan versi ini lebih jelas.

Demikian juga yang diri,,vayatkan oleh Abd bin Humaid dari Ibnu Abi

Najih dari Mujahid.
"ae :i:t 4 l=-a'-'r;3t : 6t-,,|11 Nuhas : Ktmingun yang

dftuangka',n di atas kepala-kepala mereka). Pelafsiran ini

diriwayatkan oleh Abd bin Humaid dari Manshur dari Mujahid

berkenaan dengan firman-Nya dalam surah Ar-Rahmaan [55] ayat 33,

)U'e. SaryL;k)i p'j- (Kepada kamu fiin dan manusial dilepaskan

nyala api), dia berkata, "sepotong dari api merah dan tembaga." Dia

menambahkan, "Lalu kuningan itu dilelehkan kemudian dituangkan di

atas kepala mereka."

-i,r O'$,ry u*i 'r, "!', ,rir3 rl;u. :1r1f1! idl (Dikatakan,

dzuuquu; yakni rasakan secarq langsung dan cobqlah. Kata dzauq

[mencicipiJ di sini bukan bermakna mencicipi dengan mulut). Saya

belum menemukan penafsiran ini kecuali dari Imam Bukhari, dan apa

yang dikatakannya adalah benar. Kata clzauq terkadang digunakan

dalam makna yang sebenamya, yaitu mencicipi dengan mulut, tapi

terkadang pula digunakan secara maknar,l'i, yaitu merasakan. Makna

inilah yang terkandung dalam firman-Nya dalam surah Al Ankabuut
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l29l ayat 55, oti;5;,li r; tg] \otokanlah [pentbalasan tlariJ apa

yang dahulu kamu kerjakan), dan firman-Nya dalam surah Al Anfaal

[8] ayat 14,'o]i)i-i;35 Qtulah [hukuman dunia yang dilimpakan

atasmuJ maka rasakanlah), serta firman-Nya dalam surah Ad-dukhaa

l44l ayat +s,i-$it s-!St '>:l rjlUi (Rasakanlah, sesungguhnya kamtt

orang yang perkasa lagi mulia). Begitu pula dengan firman-Nya

dalam surah Ad-Dukhaan l44l ayat 56, c:'3Jr u-.lt oll'ti 1 (Mereka

tidak akan rnerasakan kemalian di dalamnya). Kemudian sampai

kepadaku bahwa sebagian ulama saat ini menafsirkan kata 'dzauq'

pada ayat tadi dengan makna 'mengkhayalkan'.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Barzah Al Aslami dari

Nabi SAW, dan Ath-Thabari dari Abdullah bin Amr, dari Nabi SAW,

trLb rt,Fs't-:-! *tpiu,ifl' :f U'*l Lr r$' ,yi e Jf 'd (ridak

ada satupun ayot yang turun berkenaan dengan penghuni neraka

yang lebih keras daripoda ayat ini; rasakanlah, sungguh kami tidak

menambahkan kepada kamu kecuali adzab).

)6t qide :1i151(Maarij: Yang murni dari api). Ath-Thabari

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang

firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan [55] ayat ,t, g)O y ora,'6Vi

)U - 
(Dan Dia menciptakan jin dari nyala api) dia berkata,

"Maknanya adalah intisari api." Sementara dari Adh-Dhahhak dari

Ibnu Abbas disebutkan, "Jin diciptakan dari maarij, dan ia adalah

lidah api yang berada di ujungnya saat menyala." Pada pembahasan

mendatang akan disebutkan perkataan Mujahid ketika menafsirkan

surah Ar-Rahmaan. Al Farra' berkata, "Maarij adalah api yang tidak

ada penghalang, dan diriwayatkan bahwa langit diciptakan darinya,

begitu pula dengan halilintar."

;1 af ,r4;,d,(g/> f ,P'# )-u"- eY'- t5t &) t\t e'-;
Ll;?t :urtit (Dikatakan, 'marajal amiiru ra'iyyatahu' yakni pemimpin

membiarkon ralEatnya saling bermusuhan. Mariij; tersamar.
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Dikntakan, 'maraja amrunnaos' yakni urusan manusia telah
bercampur-baur). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan
"muntasyir" (tersebar), tapi ini adalah kesalahan dalam penyalinan
naskah.

Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah eaaf
[50] ayat 5, yf ft ,i.f<i (Urt" mereka berada dalam keadaan

kacau balau), yakni bercampur-baur. Dikatakan, ,maraja amrunnaas,
yakni urusan mereka bercampur-baur dan diabaikan. Ath-Thabari
meriwayatkan dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, gf ii e C
dia berkata, "Bercampur-baur." Sementara dari Sa'id bin Jubair dan
Mujahid disebutkan, "Tersamar." Kemudian dinukil dari eatadah, dia
berkata, "Barangsiapa meninggalkan kebenaran maka pendapatnya
bercampur (maraja) dan agamanya menjadi samar baginya.,,

4; |!i.t5 =41 ,(*Ht Cy> (Marajal bahrain; Sama seperti

marajta daabatakfr, yakni engkau meninggalkan hewan milikmu). Abu
ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan [55] ayat
lg, ot4li i-:;jt t'; (Dia membiarkan dua lautan mengatir yang

keduanya kemudian bertemu), ia sama dengan kalimat, 'marajat
daabbatuka ', yakni engkau melepaskan hewan milikmu dan
meni nggal kannya." Sementara Al Farra' berkata, .,Firman-N 

! a, V's-_a

lry- i"flr, yakni kedua.nya clilepas dan kemudian berremu.,,

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ali bin Abi Tharhah dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Yang dimaksud dengan bahrain (dua laut) pacla
ayat ini adalah laut langit dan laut bumi, keduanya bertemu setiap
tahun." Pendapat serupa dinukil juga dari Sa'id bin Jubair dan Ibnu
Abza. Kemudian dari Qatadah dan Al Hasan disebutknn, "Keduarlya
adalah laut Persia dan laut Romawi." Menurut Ath-Thabari pendapat

pertama lebih tepat, karena pada ayat22 Allah berfirman, e,;Ql U'4
, . -l !

JV'/()'!'j$ lKeluar dari keduanya mutiara dan marjaz). Sementara

mutiara itu dapat keluar karena pertemuan lauf trumi clengan tetesan
dir dari langit" Sarva llbnu Hajar) katakan bahwa perkataan ini
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membantah mercka yang menetapkan bahwa yang dimaksud adalah

laut asin dan laut tawar, laiu menjadikan kata mtnhuma (dari

keduanya) dalam konteks majaz

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan sepuluh hadits, yaitu;

Pertama, hadits Abu Dzar tentang perintah menunggu hingga

cuaca menjadi dingin untuk melaksanakan shalat pada saat suaca

sangat panas, dan dalam hadits ini disebutkan sebuah kisah. Hadits ini

telah dijelaskan pada bab tentang waktu-waktu shalat dalam

pembahasan tentang shalat. Adapun yang dimaksud di tempat ini

adalah lafazh, "sesungguhnya cuaca yang sangat panas adalah

hembusan neraka j ahannam. "
Kedua, hadits Abu Sa'id seperti hadits yang pertama, tetapi

tidak ada kisah seperti pada hadits Abu Dzat. Hadits ini juga telah

disebutkan.

Ketiga, hadits Abu Hurairah, "Neraka mengadu kepada

Tuhannya" yangjuga telah disebutkan. Ketiga hadits ini merupakan

dalil terkuat bagi jumhur ulama bahwa neraka telah ada saat ini.

Keempat, hadits Ibnu Abbas tenlang demam adalah termasuk

hembusan neraka jahannam.

Kelima, hadits Rafi' bin lGadij seperti hadits keempat.

Keenam,hadits Aisyah seperti dua hadits sebelumnya.

Ketujuh, hadits Ibnu Umar juga seperti itu, dan penjelasan bagi

semua hadits ini akan disebutkan pada pembahasan tentang

pengobatan.

Kedelapan, hadits Abu Hurairah RA tentang kelebihan api

neraka atas api dunia.

i7 7':s (Api kalian adalah sebogian).Imam Muslim memberi

tambahan dalam riwayatnya, "sotu bagian. " Adapun lafazh,*dari 70

bagian", dalam riwayat Ahmad, "dari i,00 bagian. " Kedua riwayat ini

digabungkan dengan mengatakan bahwa maksudnya adalah

menunjukkan perbandingan yang sangat jauh, bukan untuk

menyebutkan jumlah secara khusus, atau yang dijadikan pegangan

adalah jumlatr yang lebih banyak. Imam At-Tirmidzi memberi

I

i
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tambahan dalam hadits Abu Sa'id, Lh? L:e?-' ;*'Sk @agi setiap

bagian itu sama seperti panasnya).

*g U€ i;!.(Sungguh ia telah cukup), yakni sesungguhnya api

di dunia telah cukup untuk menyiksa orang-orang yang berbuat

maksiat.

'"$t't; {Ditebihkan atas merekn). Demikian yang tercantum

di tempat ini, dan maksudnya adalah api dunia. Sementara dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan , L4ibtibl (Dilebihkan atasnya),

yakni atas api. Ath-Thaibi berkata yang kesimpulannya, "Hanya saja

Nabi mengulangi berita tentang kelebihan api jahannam atas api dunia

adalah sebagai isyarat untuk mencegah anggapan bahwa api dunia saja

sudah mencukupi. Maksudnya, panasnya api neraka mesti dilebihkan

agar terdapat perbedaan siksaan yang langsung dari Sang Pencipta

dengan siksaan yang melalui ciptaan-Nya."

tJ'i') :t, (Sama seperti panasnya). Ahmad dan Ibnu Hibban

memberi tambahan dari jatur lain dari Abu Hurairah, ;fy furdfj
"bi W, gl O U,\ l'ii (Dan api dunia itu relah dibenamkan ke lautan

dua kali, sekiranya tidak demikian maka tidak ada orang yang dapat

mengambil mamfaat darinya). Rirvayat serupa dinukil oleh Al Hakim

dan Ibnu Hibban dari Anas, seraya ditambahkan, ) olht tL:li t4$

€ 6+ (Sesungguhnj)a ia memohon kepctda Allah untuk tidak

mengembalikannya ke dulam neraka). Dalam kitab Al Jami'karya

ibnu Uyainah dari Ibnu Abbas RA disebutkan, tt :6rc,;ro'11t o.t-a

".t;i t4,.|e16 ar., , 'js ;,U'i) <.Api ini telah dibenamkan di air laut

sebanyak tujuh kali, kalau bukan karena hal itu niscaya tidak seorang

pun yang dapat mengamhil mamfaat darinya).

Kesembilan, hadits Ya'la bin Umalyah yang telah disitir pada

bab "Malaikat".
Kesepuluh, hadits Usamah bin Zaid, "Sekiranya engkau

menelatangi si.fulan dan berbicara dengannya." $rang ,vang dimaksud

1

I

I

1
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adalah utsman seperti tertera dalam shahih Muslim. penjelasan lebih
lanjut mengenai hal ini akan diterangkan pada pembahasan tentang
fitnah dan bencana. Demikian pula dengan riwayat Ghundar dari
Syu'bah dari Al A'masy yang dinukil oleh Imam Bukhari secara
nnt'allaq di tempat ini, karena sesungguhnya dia akan
menyebutkannya kembali melalui sanad yang maushul di tempat
tersebut.

11. Sifat lblis dan Tentaranya

IL

.dr,
,ro.

:4\:J

:(+1, .u-r)tb:(y*i1
.r, . .t

'l>ru'r :(
t

l .. t ','-
:J-al-*.. JUJ

:ia- d;r:p; :(;j>.tty ,,t* i.r ;v:
lz

L1).,
t

,A*'St ,,b1t: .al'y)r :1elli,r{; !;o-t :Ofi:, .'-6
:(s<'i;'11 ;,4 f', ,&j *-b e ,lbt, O:r,

.rW,6,fl *:*\
Muj ahid berkata, " Yuq dzafuure : Di lernpa rkan. Duhuur an: D alam

keadaan terusir. waashib: Berkesinambungan." Ibnu Abbas berkata,
"Madhuuran: Dijauhkan." Dikatakan,,lvlariidani yakni yang
membangkang. Battakahu: Ia memotongnya. wastafziz: Menakut-
nakuti' Bikhsilika, Khail: Kuda. Ar-Rajtu; Berjalan kaki, bentuk
tunggalnya adalah Raajil. sama seperti kata shaahib dan shahb, taajir
dan tajr. La afutanikanna: Menghabiskan/mencabut sampai ke akar-
akarnya. Qariin: Syetan.
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t' G{) G:, 7y- A6 ok &

to tr ,.
b_2 c6:Jl

\3*;i d g*, ;.ui \G.y yU,r.6i ii,r tf ,-,|1,:i iSu

t,tr1t ei 6 ,F\.uJ.L(i* ,:,*): ?\0 q?'*
'iu tr; Q :Js .f\tU'4 :'Ju \'$ ,ys :Jv .|-,tfu i,lv

.og'ri , q.,iu ti aii :Js ft *"lL't :*3 lr e

ta gi d,i .Y :Jw t',*y,:-,t *)a .*Qt uti) fk ,4X

.1t-\; .'; /6toc{:40i*'r,hr ;t;:,
3268. Dari Isa, dari bapaknya, dari Aisyah RA, dia berkata,

"Nabi SAW disihir." Al-Laits berkata: Hisham menulis kepadaku,

bahwa dia mendengar hal itu dan memahaminya dari Aisyah, dia

berkata, "Nabi SAW disihir hingga dikhayalkan kepadanya

melakukan sesuatu padahal beliau tidak melakukannya. Sampai pada

suatu hari beliau berdoa dan berdoa kemudian bersabda, "Apakah

engkatt merasa bahwa Allah telah memberi fatwa kepadaku tentang

qpa yang meniadi penyembuh bagiku? Dua laki-laki telah

mendatangiku, salah satunya duduk dibagian kepalaku dan yang

satunya lagi dibagian kakiku. Salah seorang dari keduanya berkata

kepada yang lain, 'Apakah yang diderita oleh laki-laki ini?' LakiJaki

yang satunya menjawab, 'la terkena sihir'. Laki-laki pertama

bertanya lagi, 'siapakah yang menyihirnya?' lakiJoki kedua

ntenjawab, 'Labid bin Al A'sham'. Laki-laki pertama bertanya,

'Disihir dengan apa?' LakiJaki kedua meniawab, 'Disihir dengon

sisir, rambut rontok, kulit pembalut mayang kurma iantan'. Laki-laki

pertoma bertanya, 'Dimanakah itu?' Laki-laki kedua menjawab, 'Di

sumur Dzarwan'. Maka Nabi SAW pergi menuju tempat itu kemudian

kembali dan berkata kepada Aisyah, 'Kurmanya bagaikan kepala

syetan'. Aku bertanya, 'Apakah engkau mengeluarkannya?' Beliau

t..o. t'-7 o1.',a. t
Lsir 4jl 4Jl t-*J{J..ev.

tot., ,
G,b,;t
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bersabda, 'Tidak! Sesungguhnya oku telah disembuhkan oleh Allah
dan aku khawatir hal itu akan berpengaruh buruk l<epada manusia'.

Kemudian sumur itu ditimbun "

t2 it'J;rLi A hr u7, e;t ,tf '* :#, i * ,f
-?s'r t\t- €?i ni; g.C e orb*)t 'q. ,io *': +a ?"

tv.iird ,,t.* ,p :*L Mk :e ,1, tt; ,'rL t")i

it 'ty ,!ot';L ij;, U1 oy ,i:rlL rj;, ?rt fi'vl4rl
*;it'* *i",ttj ,rar'$ tb-*'tbti rirr ;:*'a;tY "- (*' 

,t*
3269. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA,

bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, 'Syetan mengikat diatas
tengkuk l<cpala salah seorang di antara kalian -jiko ia tidur*
sebanyak tiga ikatan. Ia menjadikan setiap il<atan pada tempatnyo

(seraya mengatakan), 'Bagimu malam yang panjang, tidurlah!'
Apabila orang itu bangun dan berzikir kepada Allah mako terlepas

satu ilratan, jika ia berwudhu terlepas satu ikatan, jika io shalat maka

terlepas semua ilcatannya. Jadilah ia dipagi hari bersemangat dan

baik jiwanya. Sedangkan jiko tidak, maka dipagi hari buruk jiwanya
dan malas'."

b; *;f h' * 4t'+TL:Jti'^---?ntu*, y'*,r
q i,iu'ri ,qilt q.L&tJr. "trr 

'Jri :iu ;dbi ,? U ?t

.uif

327l.Dari Abdullah RA, dia berkata, "Diceritakun t.p"Au NuUi

SAW tentang seorang yang tidur malam hingga pagi hari. Maka beliau

bersabda, 'Itu adalah orong yang dikencingi syetan di kedua

telinganya ', atau beliau bersabda, 'Di salah satu telinganya' ."
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g
/ t' /

l-I-' q

i-*g

oL.tli ils':r': yit & 4t * t:i:L?nr ,g, t+ it .f
,*Ls ;:ti'i:"lt \L 6l:r,irt f, iJs': 'ALI ;i sy !t-i

.i'.U:l' {;i t ,ritJlv.'; ,6)'rt| otuilr

3271. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Ketahuilah, sesungguhnya salah seorong di antara kalian apabila

mendatangi istrinya dan mengucapkan,'Bismillahi Allahumma

jonnibnasy-syaithaana wajannibisy-syaithaana maa razaqtanaa'

(Dengan namo Attah, ya Attah iauhkanlah syetan dqri kami, dan

jauhkan syetan dari apa yang Engkau anugerahkan kepada kami),

kemuclian keduanya diunugerahi seorang anak, niscaya syetan tidak

akan dapat mendatangkan mudharat kepadanya."

/Ar\,

!r\t t:" ::t J;,i$ ,iv \r#r?nr q', ; it *
"7Lc r:r1 ()''4 r "'*'.';|r*rfn 

-3r
3272. Dari tbnu Umar RA, dia berkata, "Rasulullah SAW

bersabda, 'Apabila pinggiran (sinar) matahari telah muncul mafui

tinggalkanlah shalat hingga ia muncul seluruhnya, dan apabila

pinggiran (sinar) matahari telah terbenam maka tinggalkanlah shalal

hingga ia terbenam seluruhnya'."

,,{. ;," \') pt Lp'{*, t r$3

Itj:l io U: |lt ,s-,'r( I .9u"! \ 'ii ,otbit

3273. "Dan janganlah kalian mengkhususkan shalat pada saat

matahari terbit dan terbenam, karena sesungguhnya matahari terbit

di antara dua fanduk syetan. " Aku tidak tau mana diantara kedua hal

itu yang dikatakan Hisyam.

v;";'j;'"w qy
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€'t;- ;

,xL/;v

.oW'rL CV
3274. Dari Abu Sa'id Al Khudri, dia berkata, ..Nabi SAW

bersabda, 'Apabila ada yang lewat di hadapan salah seorang kolian
yang sedang shalat, malta hendaWah ia mencegahnya, jika enggan
maka hendaklah ia ntencegahnya, dan jika masih enggan maka
hendaklah ia memeranginya, karena sesungguhnya ia adolah
syeton'."

*t *ht * :t Ji; ,{3:Jts'c;e?ur *rr r;} o.i r
,LJI' i*'v 1fut d h',f,r-,>I 6;i!v *:r1z,,r:t{) y*,

c - ?z d . 

^ 

, \r:! :-JLii e-r-rLJr Tri- *) ^JL nt _* ar Ji, A-O1j,)\"
\', ,yG it n :!eb Jt; i ,iq'F 

^,1 
i:;6 'evt.) jt *3i

u*':*) ^lrXt * atiA '# ;rL,rL"'-Ce
Lt*,':sti ,|-,rk ,i,

3275. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasurullah sAw
menugaskanku untuk menjaga zakat Ramadhan. Lalu datang
seseorang kepadaku kemudian mulai meraup makanan maka aku pun
menangkapnya. Aku berkata, 'sungguh aku akan menghadapkanmu
kepada Rasulullah sAw.... Dia menyebutkan hadits dan di dalamnya
dikatakan.... Apabila engkau hendak tidur maka bacalah ayat kursi,
sungguh senantiasa akan ada bagimu pemeliharaan dari Allah dan
engkau tidak akan didekati oleh syetan hingga subuh. Nabi SAW
bersabda, 'Ia telah (berkata) benar kepadamu sementara ia adalah
pendusta. hu adalah syetan'."

-t

.JJl

gri *
'€Li
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g,V,p': !t\t & :t ,lr"t Ju :^o?nt *e'ri';-'; o-ri r
; iJ* j; trk ,* y trk '4;'; |Jr$"€'Li itr+rr

^4', iur'yi * rit; \Jr'*
3276. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Syetan mendatangi salah seorang di antara kalian dan

berkata, 'Siapakah yang menciptakan ini? Siapokah yang

menciptakan ini?' Sampai ia mengatakan, 'Siapakah yang

menciptakan Tuhanmu?' Apabila ia sampai menanyakan seperti itu

kepadanya, mako hendaklah dia berlindung kepada Allah dan

menyudahinya'."

,&i *\' ;* it J;,iu li ^-ht'*;';",1 ,rj r
'a;L't'# .,r;.i tj'F *t;.i?4 rU) 1-', riy

.4Q'
3277. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Apabila bulan Ramadhan telah tiba, pintu-pintu surga

telah dibuka dan pintu-pintu jahannam telah ditutup dan syetan

dibelenggu."
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kepadaku bahwa dia mendengar Rasulullah sAw bersabda,
"Sesungguhnya Musa berkcta kepada pemuda yang menemaninya,
'Berikanlah kepada kita makanan kita'. si pemuda berkota, 'Apalcah
engkau tidak mengetahui ketiko kita beristirahat di batu,
sesungguhnya aku lupo ikan tersebut dan tidak ada yang menjadikan
aku lupa kecuali syetan'. Musa tidak merasa lelah hingga melewati
tempat yang diperintahkan oleh Allah."

\t & :t Ji, 1i, :Jv t$L ht *ir'# ;. :t * *
,r- 6 etl\,u ri, .t'o\s:Jw gF jy* &') ^tL

.9tuifttrL';'& * ,y
3279. Dari Abdullah bin Umar RA, dia berkata, .,Aku melihat

Rasulullah sAw menunjuk kearah timur dan bersabda, ,Ketahuilah

sesungguhnya Jitnah dari arah ini, dari arah ini, yoitu tempat
terbitnya tanduk syetan' ."

qiLt r\1 rs *j *\t* dt* *?nt q, /rG c
l+',rx t.afurLy'8V 5k -Jirr '&iu ,i- pt
,':,'?t' ';\ti '6q ',ry*6 ;ili :ry, i r, Ji til,
';ri,i' -' ?\t, ,iy ),si: ,at ;t !\lr, ,oLt *,'*i,

t* 
^}L b:;'i, ;1" ?t'f l) lail

3280. Dari Jabir RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,,Apabfla

malam telah menjelang --atau menjelang malam- maka tahanlah
anak-anak lrolian ksrena sesungguhnya pada saat itu syetan-syetan
berkeliaran. Apabila telah berlalu waktu isya' maka lepaskanlah
mereka. Tutuplah pintu-pintu kalian dan sebutlah nama Allah.
Padamkanlah lampu kalian dan sebutlah nama Altah. Ikatlah mulut
wadah tempat air kalian dan sebutlah nama Allah. Tutuplah bejana
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kalian dan sebutlah nama Allah, meskipun engknu hanya meletakksn

sesualu padanya."

bt,*:t J;'rors,Uu ? *+'* * i,* *
ita ,'.;hri Li 'i *:o ,>r:l;:rr::i'^*:ti lka ej eL

4l*',; -:"t;iLl f eQ:#,i{r- #.q
X * o;r ir. G,-rf *'r'* \t & "dt u?, *', rl*t
q ar ,ru-.-, :.lr- .p'aLri 6t ,tS91 *b ,*j lt
;lt ,1-'sr 6'o; lLi), 4 qf ,:talatt of ,,Su .at'Jy,

.&,Jti',.l l"; * rs €Jy|:i :.4
3281. Dari Ali bin Husein, dari Shafiyah binti Huyay, dia

berkata, "Rasulullah SAW pernah beri'tikaf lalu aku datang untuk

mengunjungi beliau di malam hari. Aku berbicara dengan beliau

kemudian aku berdiri dan pulang. Beliau berdiri bersamaku untuk

mengantarku 
-adapun 

tempat tinggalnya di rumah Usamah bin
Za'id- tiba+iba lewat dua laki-laki dari kalangan Anshar. Ketika

keduanya melihat Nabi SAW keduanya pun berjalan tergesa-gesa.

Nabi SAW bersabda, 'Tetaplah sebagaimana keadaan kslian,

sesungguhnya dia adalah Shafiyah binti Huyay'. Keduanya berkata,

'Maha suci Allah wahai Rasulullah'. Beliau SAW bersabda,

'Sesungguhnya syeton berjalan dalam diri manusia seperti aliran
daroh dan sesungguhnya aku khawatir ia mencampakkan keburuksn

dihati kalian berdua ', atau beliau bersabda '(mencampakkan)

Sesuotu'."

!r\'e 4'e
tt .ol c .'

Jui .i;ti'li |>Aia\
,f

.7a . '.t..
rrJt:*1 d)\*JJ

&1
'"lt
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,, c /vt
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3282. Dari Sulaiman bin Shurad, dia berkata: Aku pernah duduk
bersama Nabi SAW sementara dua laki-laki saling mencaci maki.
Salah seorang di antara keduanya wajahnya menjadi merah padam dan

urat lehernya menegang. Nabi SAW bersabda, "Sesungguhnya aku
mengetahui sotu kalimat yang kalau dia mengucaplcannya niscaya
akan hilang darinya apa yang dialaminya. Sekiranya ia mengucapkan
'A'udzu billaahi minasysyaithaan' (Aku berlindung kepada Allah dari

[godaanJ syetan) niscuya akon hilang dorinya apa yqng dia
dapatkan." Mereka berkata kepadanya, "Sesungguhnya Nabi SAW
bersabda, 'Berlindunglah kepada Allah dari syetan' ." Orang itu
berkata, "Apakah aku ini gila?"

JrUt'Jvs:Jti fC qt *
*r otbbt ,* ,iv'il\i
atua
.L

Ititt:ut;'i. l,*t
. c2 / c .

t v-;. ,f
3283. Dari lbnu Abbas, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Sekiranya salah seorang di antara kalian jika mendatangi

keluarganya (istrinya) mengucapkan, Allahumma jannibnii
asysyaithaana wajannibisysyaithaana maa razaqtanii (Ya Allah,
jauhkanlah aku dari syetan danjauhkan syetan dari apa yang engkau

berikan sebagai rezeki kepadaku), jika diantara keduanya lahir
seorang anak niscaya syetan tidak dapat mendatangkan mudharat
kepadanya dqn tidak akan mampu menguasainya."

Dia berkata: Al Abtras menceritakan kepada kami, dari Sa'id,

dari Kuraib, dari Ibnu Abbas. seperti di atas.
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3284. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, bahwa U"tiu,,

mengerjakan suatu shalat lalu bersabda,"Sesungguhnya syetan datang

kepadaku lalu menggangguku untuk memutus shalatku. Namttn, Allah

memberiku kekuatan untuk mengalahkannya... " lalu dia

menyebutkannya.

,iy ,lL: y ht J, ",rit i6 ,j6 u i,r 'd:r?;; ,rri"*
era'; 6$ ,'1;i 'e tty ,Lr* lit i$bt ;.\i :fut, q:;
rk ';:t ,irr:) ^.Ji) bu;tyt dr* 

',W- &|pl 'p $t7 ,'1''i

'ri ;b w t\'i tty ,u')l ?i e #i Grn i "* ,,k's
ai, ?,o . l.oi.,<Jt i* l=- Lr,-rl

3285. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda,

"Apabila seruan shalat telah dihmtandangkan, syetan lari rnenjauh

sambil mengeluarkan kentut. Apabila telah selesai maka ia datang.

Apabila qamat dilakukan maka ia lari menjauh. Jika telah selesai ia

pun datang hingga membisikkan dalam hati manusia. Ia berkata,

'Ingatlah ini dan ini!' Hingga seseorang tidak tahu, apakah ia telah

shalat tiga rakaat atau empat rakaat. Apabila ia tidak tohu apakah

telah shalat tiga rakqat atau empat ralmat maka hendaklah ia sujud

sahwi dua kali."

'S {p1',+; irr Jr'*it'JG:'Ju ^*?or d:r;;:;,fi fa-l'J.-

i'y ;t,f 'k,'i ; f *u, * Corbbr'fr i;i,t
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3286. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"setiap anak keturunan Adam (manusio) ditusuk oleh syetan di kedua

sisi bodannya dengan jarinya saat dilahirkan selain Isa lbnu Moryam.

Syetan hendak menusuknya nomun ia hanya menusuk hijab."

;,ci 6il

?rt i'r.;;i a'it iJs:;:; '* \1i $L q'F'; Lrild:

.(rtu 4.{*', y h, 
"b i !a.,p

3287. Dari Alqamah, dia berkata: Aku datang ke Syam, lalu aku

berkata, 'Siapa yang di sini?' Mereka menjawab, "Abu Darda'." Dia

berkata, "Apakah di antara kalian yang dilindugi Allah dari syetan

melalui lisan Nabinya SAW."
Sulaiman bin Harb menceritakan kepada kami, Syu'bah

menceritakan kepada kami, dari Mughirah, dia berkata, "Orang yang

dilindungi Allah melalui lisan Nabinya SAW, yakni Ammar."

aiuY:ir ,iu &: lt \t e "'4t I \t" ?ut q, **.G I
'# crc't\t €Ltt; l\rr-i*i' otat- )at e o'-';J

q*.. d-2*-;p ,or1r(;)r ? K rKir aii ; t^ii'^;slt'*Qr

lf {v
3288. Dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "Pora

malaikat berbincang-bincang di awan tentang urusan yang aknn

terjadi di bumi, maka syetan berusaha mendengarkan satu kalimat

lalu mendengungknn di telinga dukun/peramal sebagaimana botol

158 _ TATIIUL BAARI

'€*l ,'JG
,'&',

,.i.a.\;J.>



,-,jt$r :)v'S's qE h' i. '. ,, z taz

P dt ie 4.)e

tt i1t''€:f,;i

\.. . l.c,t i o.
a))l €.b) oJ--P ,Jl ,f
',-,;ti ;v r6ru,':,.rr ;n

t.
.6tLliJr '!_.b tA

3289. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Menguap adalah dari syetan, Apabila salah seorang di antara kalian
menguap maka hendaklah ia menahannya semampunyo. Karena
sesungguhnya jika seseorang di antara kalian mengatakan ha (yakni

menguap) maka syetan tertawa."

,t;;;t il fi ;; ik \5 ,uu r& iu o1t "*_a "r

.,1.i ,l,i ,it ''? ai ilta,l(J' yrr, r titi ar"L)u ,7r;'r,
# ir' '.p :'on':,A lw;15 T trloi;r r.. ,try

ir.4 * ;4 y^iL q.u,;r;,i';s-'tG
329A. Dari Aisyah RA, dia berkata, "Ketika terjadi perang Uhud

dan kaum musryikin dikalahkan, maka iblis berteriak, 'Wahai hamba-

hamba Allah, dibelakang kalian. Maka bagian depan mereka kembali
dan ia pun memukul bersama bagian belakang mereka. Hudzaifah
memperhatikan dan ternyata ia melihat bapaknya, Al Yaman^ Dia
berkata, 'Wahai hamba-hamba Allah, bapakku! bapakku!' Demi
Allah, mereka tidak meninggalkannya hingga membunuhnya.

Hudzaifah berkata, 'Semoga Allah mengampuni kalian'."
Urwah berkata, "Senantiasa pada diri Hudzaifah terdapat sisa

kebaikan dari hal itu hingga dia bertemu Allah (rneninggal dunia)."

dibunyikan, lalu mereka menambahkan serotus kedustaan

bersamanya."

FATUUL BAARr - 159



f *t * h, ,k ,4t';t- 'Uu W rt, \F:t 
-^-*.G a'

,* i Lta:rtt',#- i>et i :Ju"':#, e,y1t :gt
€ri

3291. Dari Aisyah, dia berkata, "Aku bertanya kepada Nabi
SAW tentang seseorang yang menoleh saat shalat. Beliau bersabda,
'la adalah pencopetan yang dilakukan syetan dalam shalat salah
seorang di antora kalian."

,*') * \, J:" Utiv ,iG yri * i;rs oi, l' * r
e'€Ll'# ti$ ,otu;:rt'u #ri ,,lrr a aAr u])t

.ilpt q:ti ,6?n {-,\Ar:')a.VfittX
3292. Dari Abdullah bin Abi Qatadah, dari bapak ya, dari Nabi

SAW, "Mimpi yang baik berasal dari Allah, sedangkan mimpi (yang
tidak baik) dari syetan. Apabila salah seorang di antara kalian
bermimpi buruk maka hendaHah ia meludah ke arah kirinya dan
berlindung kepada Allah dari keburukannya. Karena sesungguhnya ia
(mimpi itu) tidak mendatangkan mudharat baginya."

i,iG *t *ht *u:tJ;; oi ^-?nr *eri;-; gi *
k Jr'rir'-Lir il, r;tiXt'i ,{'arrt't ic rii,r vt a1,t js
u\ i '-.,s ) ,76) f J'n { u6 :'; iy i-y- e tf is
d: ,'; gtaJttr t t::', 'i Utr, * fy ,b|+-1) ac
i'ri ry Li \\ :,;c q'Jb\ Li -U'{,,,,#,b

u;
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3293. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda, "Barangsiapa mengucopkan 'La ilaaha illallaah v,ahdahuu

laa syariikalah lahul mulku walahul fuamdu wahua alaa kulli syai'in
qodiir' (fidak ada sesembahan kecuali Allah semata, dan tidak ada

sekutu bagi-Nya, bagi-Nya kerajaan dan bagi-Nya segala pujian dan

Dia berkuasa atas segala sesuatu) l0A kdi sehori maka baginyo sama

seperti pahala memerdekakan I0 budak, ditulis untuknya 100

kebaikan serta dihapus darinya 100 keburukan, dan hal itu menjodi

pelindung baginya dari syetan pada hari itu hingga sore. Tidak ada

seorung pun yang melakukan amalan lebih utama dari apa yang dia

lakukan kecuali seseorang yang melakukan lebih banyak dari itu. "

^)L
\t * ;nr Jy: 

'b ;" ri'u:"r :Jti fL eri i r,,, jt
A' ,'"iitr*i ,y *rf*:t '^A"- j--j i i*. i:*i rLi
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ilerl ir il tsJL U LtL;rt ire

32g4.Dari Sa'ad bin Abi Wuqq*( dia berkata, "LJmar *.*intu
izin kepada Rasulullah SAW sementara disisi beliau terdapat wanita-

wanita Quraisy yang sedang berbicara dengannya dan mereka banyak

berbicara seraya mengangkat suara-suuua mereka. Ketika Umar

meminta izin mereka berdiri dan bersegera menuju ke balik hijab.
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Rasulullah sAw memberi izin kepadanya sementara beliau dalam
keadaan tertawa. Umar berkata, 'semoga Alrah menggembirakanmu
wahai Rasulullah'. Beliau bersabda, 'Aku merasa heran terhadap
wanita-wanita yang tadi berada di sisiku, ketika merekq mendengar
suaramu mereka segara menuju ke balik hijab'. umar berkata,
'Engkau wahai Rasulullah lebih berhak untuk mereka segani'.
Kemudian dia berkata, 'wahai para musuh diri-diri mereka sendiri,
apakah kalian menyeganiku dan tidak segan terhadap Rasulullah
sAw?' Para wanita itu menjawab, 'Benar! Engkau lebih keras dan
kasar daripada Rasulullah SAW'. Rasulu[ah sAw bersabda, , Demi
yang jiwaku berada di tangan-Nya, tidaklah syetan bertemu
denganmu dalam .satu jalan melainkan ia akan melewati jalan selain
jalan yang engkau lewati'. "

tiy :Jv *', * \t ,* C, f ^* ?nt 'd1 i;',, €i c
otb :,)t Ly ,#'ilJ U:* :u i -.€Lf t.,l--'u.*.r

3295. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
"Apabila bangun -aku kira salah seorang di antaro komu- dari
tidurnya lalu dia berwudhu maka hendaklah dia mengeluarkan air
dari hidung sebanyak tiga kali, kareno sesungguhnya syetan
bermalam di lubang/batang hidungnya.,,

Ksterangan-Hadits
(Bab sifot iblis dan tentaranya). Iblis adarah kata benda Ajam

(non-Arab) menurut kebanyakan ulama. Namun, sebagian
berpendapat bahwa kata tersbut diambil dari kata "ablasa" yang
bermakna putus asa. Ibnu Al Anbari berkata, "sekiranya ia adalah
bahasa Arab niscaya akan mengalami tashrif (perubahan harakat huruf
akhir kata) seperti halnya kata'ikriir'. " Tapi menurut Ath-Thabari, ia
tidak mengalami ta,shrif 

-meski 
termasuk bahasa Arab- karena kata

yang serupa dengannya relatif sedikit. oleh karena itu, disamakan
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dengan bahasa Ajam (non-Arab). Pernyataan ini ditanggapi bahwa hal

itu bukan termasuk perkara yang menghalangi tashrif pada suatu kata,

dan disana terdapat kata-kata yang sepadan dengannya, seperti ikhriith
dan i.shliit. Adapun pendapat bahwa kata tersebut berasal dari kata

'ablasa ' dianggap kurang tepat. Sebab apabila demikian, tentu ia
dinamakan iblis setelah berputus asa terhadap rahmat Allah akibat

diusir dan dilaknat. Padahal makna zhahir ayat Al Qur'an menyatakan

bahwa ia telah dinamai iblis sebelum kejadian itu." Demikian menurut

Arh-Thabari.

Akan tetapi hal itu tidak cukup untuk menjadi alasan, karena

mungkin saja ia dinamakan demikian berdasarkan apa yang akan

terjadi padanya di kemudian hari. Hanya saja Ath-Thabari dan Ibnu

Abi Dunya menukil dari lbnu Abbas, dia berkata, "Sesungguhnya

nama iblis ketika masih bersama para malaikat adalah Azaziil, dan

setelah itu diberi nama iblis." Riwayat ini mendukung pendapat yang

mengatakan bahwa ia berasal dari bahasa Arab.

Di antara nama-nama iblis adalah; Al Harits dan Al Hakam,

sedangkan nama panggilannya adalah Abu Munah. Dalam kitab Laisa

karya Ibnu Khalawaih disebutkan bahwa nama panggilan iblis adalah

Abu Al Karwabiyyin.

Perkataan Imam Bukhari, 'dan tentaranya' seakan-akan

merupakan isyarat darinya terhadap, hadits Abu Musa Al Asy'ari, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, ry ,Pi i ,i'*e 'ot't+'U.'u-lrt 'rpi ts1

n$t i,lli (Apabila di pagi hari, iblis mengutus tentaranya seraya

berkata, 'Barangsiapa yang menyesatlcnn seorang muslim maka aku

alran memakaikan mahkota kepadanya). Hadits ini diriwayatkan oleh

Ibnu Hibban, Al Hakim dan Ath-Thabarani. Sementara dalam riwayat

lmam Muslim dari hadits Jabir disebutkan, "Aku mendengar

Rasulullah SAW bersabda, ,;tXt o}Li i|?'"gi ,ft ,,lr.',{1.t ;'*
ei '&*bi 'a:Jb "&)&bli lstnggotana iblis berada di lautan. Ia pun

mengutus pasuknnnya untuk menyebarkan fitnah pada manusia.
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Anggotanya yang paling agung di sisinya adalah yang paling hebat

membuat /itnah)."
Para ulama berbeda pendapat apakah iblis sebelumnya tergolong

malaikat dan kemudian dirubah setelah diusir, ataukah ia bukan

berasal dari malaikat sejak awalnya? Dalam hal ini ada dua pendapat

yang masyhur, seperti akan dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir.

U-t)F :4)1.\y o'i';- ,qtti,iiiS ,f,", 'Sai 
lUuiahid berkata,

"Yuqdr)fuun: Dilemparkan. Duftuuran: Dalam keadaan terusir).

Maksudnya, penafsiran firman Allah dalam surah Ash-Shaaffaat [37]
ayat 8, f:'f" qE y U o'jiU;:l (Dan mereka dilempari dari segala

penjuru untuk mengusir mereka). Perkataan Mujahid telah dinukil

melalui sanad yang maushul oleh Abd bin Humaid dari lbnu Abi
Najih dari Mujahid. Sifat ini untuk para syetan yang menguping

pembicaraan para malaikat. Masalah ini akan dijelaskan kembali pada

pembahasan tentang tafsir.

t:tsi-}n :1tjf.tty :st* jr Sii gOnu Abbas berkata, "Madhuuran:

Dijauhkan). Maksudnya, penafsiran firman Allah dalam surah Al
lsraa' |71 ayat 39, r)'|s 6'*'# ,i ,# (Dilempartran di dalam

neralca jahannam dalam keadaan tercela lagi diiauhkan). Panafsiran

ini dinukil melalui sanadyangmaushul oleh Ath-Thabari dari Ali bin

Abi Thalhah. Dalam hal ini, Imam Bukhari menyebutkannya karena

berkaitan dengan kata 'madfuuuran' meski sebenamya tidak

berhubungan dengan iblis dan tentaranya.

r\'yi :4L-yf iJul (Dikatakan, Mariidan: Yang membangkang).

Ini adalah perkataan Abu Ubaidah tentang firman-Nya dalam surah

AnNisaa' [4] ayat ll7, t;d-l Uti,"e if otlU-'oy, (Mereka tidak lain

hanyalah menyembah syetan yang durhaka), yakni yang

membangkang.
'# ,',&3. (Bottatrahu: Ia memotongnya). Abu Ubaidah berkata

demikian ketika menafsirkan firman-Nya dalam surah An-Nisaa' [4]
ayat 119, prfiti o$T "i31i (Lalu mereka benar-benar memotongnya).
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E,|t,, o:,3,ii*},,h},i .icfit :qut{;',:y !'is€"t,6fu,:>

, -fis *;ri qb (Wastofziz: Menakut-nahtti. Bikhailika:

Khail artinya kuda. Ar-Rajlu: Berjalan kaki, bentuk tunggalnya

adalah Raajil. Sama seperti lata shaahib dan shahb, taaiir dan tair).

Ini adalah perkataan yang dinukil dari Abu Ubaidah juga.

'*A\ 4ft\ (La abtanilcanna: Menghabiskan sampai ke

alrar-aknrnya). Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya, \t 6ri lf.;r\
'gi 

lNttroyo benar-benar akan aku sesatlun keturunannya, kecuali

sebagian kecil), yakni aku akan menyelewengkan mereka dan

menghabiskan mereka. Dikatakan, 'ihtanalca fulan maa 'inda fulaan',
artinya si fulan mengambil semua apa yang ada pada si fulan."

";rl* ,(U-i1 (Qariin: Syetan). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari lbnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah dalam surah

Ash-Shaaffaat [37] ayat 51,'i-i d, i,i ,ilaq i1 iti (Bertratalah

salah seorang di antara mereko, "Sesungguhnya aku dahulu (di

dunia) mempunyai seorang teman"), dia berkata, "Yakni syetan."

Sementara Ath-Thabari menukil dari Mujahid dan As-Sudi tentang

firman Allah dalam surah Fushshilat f4ll ayatZS,irfj 6i t$i11Oan

kami tetaplcan bagi mereka teman-teman), yakni syetan-syetan.

Kemudian lmam Bukhari menyebutkan2T hadits, yaitu:

Pertama, hadits Aisyah RA, *NaDi SAW disihir." Hadits ini

akan dijelaskan pada pembahasan tentang pengobatan. Hubungannya

dengan judul bab ditinjau dari sisi bahwa sihir dapat terlaksana dengan

bantuan syetan. Sementara sebagian pensyarah Shahih Bukhari

mempersoalkan hubungan hadits dengan judul bab.

...;l'i il it::1 AlG,eiir'i,ii (Al-Laits bertrata, "Hisyam bin

Urwah menulis l<epadafu...). Kami meriwayatkan keterangan ini

melalui sanad yang maushul dalam naskah Isa bin Hammad dari Abu

Bakar bin Abi Daud, dari Al-Laits.
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Kedua, hadits Abu Hurairah RA tentang ikatan syetan di atas

kepala orang yang tidur. Hadits ini telah disebutkan dan dijelaskan
pada pembahasan tentang shalat malam.

Ketiga, hadits lbnu Mas'ud tentang syetan yang mengencingi

telinga orang yang hanya tidur dan tidak melaksanakan shalat. Hal ini
juga telah dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang shalat

malam.

Keempat, hadits [bnu Abbas tentang anjuran untuk
mengucapkan basmalalz ketika akan melakukan hubungan intim.
Penjelasannya akan dikemukakan pada pembahasan tentang nikah.

Kelima, hadits lbnu Umar tentang larangan shalat saat rnatahari
terbit. Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang

shalat. Adapun orang yang mengucapkan, "Aku tidak tahu mana

antara kedua hal itu yang dikatakan oleh Hisyam" adalah Abdah bin
Sulaiman (periwayat hadits tersebut dari Hisyam).

Adapun maksud 'pinggiran matahari' adalah bagian bulatannya
yang tampak pertama kali ketika terbit dan yang terakhir terlihat
ketika terbenam. Sementara yang dimaksud 'dua tanduk syetan'
adalah kedua sisi kepalanya. Dikatakan bahwa kedua sisi kepalanya
menjulang sejajar dengan matahari saat terbit. Apabila matahari telah
tampak semuanya maka tanduk tersebut kembali ke sisi kepalanya.
Hal itu terjadi agar ia menerima sujud para penyembah matahari.
Demikian pula yang terjadi saat matahari akan terbenam. Atas dasar

ini maka kalimat "Terbit di antara dua tanduk syetan" berkaitan
dengan mereka yang melihat matahari, yakni sekiranya ia melihat
syetan niscaya akan tampak sedang berdiri tegak di samping matahari.

Perkara ini dijadikan pegangan oleh mereka yang menolak
pendapat sebagian pakar astronomi bahwa matahari berada di langit
keempat, sebab syetan dilarang untuk naik ke langit. Akan tetapi

argumentasi ini tidak beralasan berdasarkan apa yang telah kami
kemukakan. Adapun pandangan yang tepat bahwa matahari berada

pada falali (orbit) keempat, sementara langit yang tujuh menurut
ulama syar'i adalah selain falak-falak tersebut. berbeda dengan para

ahli astronomi.
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Keenam, hadits Abu Sa'id tentang izin memerangi sesuatu yang

lewat di hadapan orang yang sedang shalat, dan hadits ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang shalat.

Ketujuh, hadits Abu Hurairah tentang penugulsannya untuk
menjaga zakat Ramadhan (zakat fitrah). Hadits ini juga telah

dij e laskan pada pembahasan tentang perwaki lan.

Kedelopan, hadits Abu Hurairah RA tentang syetan yang dapat

membisikkan sesuatu kepada manusia.

oJj .i,rr 'J';}t '^iX. rt$ {,gi3',y ay, $iopa yang menciptakan

Tuhan-mu?' Apa'bita telah sampai kepado hal itu, maks hendaklah ia
berliridung lrepada Allah dan menyudahinya). Yakni berhenti

menuruti syetan dengan bisikan-bisikannya itu, bahkan hendaklah ia
berlindung kepada Allah untuk menolaknya. Seseorang harus

menyadari bahwa syetan hendak merusak agama dan akalnya dengan

was-was tersebut. Oleh karena itu, hendaknya ia bersungguh-sungguh

untuk menolaknya dengan cara menyibukkan diri dengan urusan-

urusan lain. Al Khaththabi berkata, "Maksudnya, apabila syetan

membisikkan was-was mengenai perkara itu, lalu seseorang

berlindung kepada Allah dan tidak menuruti bisikan tersebut, maka ia
akan berhasil menolaknya. Berbeda apabila was-was ini datang dari

manusia, sesungguhnya setiap individu dapat menolaknya dengan

mengemukakan bukti-bukti yang kuat." Dia melanjutkan, "Perbedaan

antara keduanya bahwa manusia akan melakukan pembicaraan

mengenai hal tersebut melalui tanya jawab dan dalam lingkup yang

terbatas. Jika cara yang dilakukan dan jawabannya benar maka

keraguan itu akan hilang. Adapun syetan, was-was yang

ditimbulkannya tak pernah habis. Setiap kali dikemukakan suatu dalil
maka ia akan beralih kepada yang lain dan akhirnya seseorang akan

terperangkap dalam kebingungan. Kita berlindung kepada Allah dari
yang demikian."

Menurut Al Khaththabi, bahwa pertanyaan syetan "Siapa yang

menciptakan Tuhan-mu" adalah perkataan yang rancu, bagian

awalnya bertentangan dengan akhimya. Sebab pencipta mustahil bila
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diciptakan. Kemudian jika perkataan itu ada benarnya maka akan

berkonsekuensi adanya tssalsul (berantai dan tidak ada akhirannya)
dan hal ini mustahil. Sementara akal telah menetapkan bahwa sesuatu
yang baru (ciptaan) butuh kepada yang mengadakannya (pencipta).

Sekiranya pencipta ini butuh kepada pencipta, maka ia termasuk

sesuatu yang baru.

Namun pandangan Al Khahthabi tentang perbedaan was-was

syetan dan was-was manusia masih perlu ditinjau lebih lanjut. Sebab

telah disebutkan dalam Shahih Muslim dari Hisyam bin Urwah dari

bapaknya, gi tir ',ie'#;i;rir i,r ',iv ti;id- e o'*ca-r6r iry r

lirt, LJT ,W e U.t'q *j (Manusia senantiasa akan bertanya-

tanya hingga dikttafuin, 'Allah telah menciptakan ciptaan, lalu siapa
yang menciptakon Allah?' Barangsiapa mendapat sesuatu dari hal itu
maka hendaklah ia mengucapkan, 'Aku beriman kepada Allah'.).
Riwayat ini memerintahkan untuk menahan diri dari perkara seperti
itu tanpa membeda-bedakan pihak yang bertanya; apakah manusia
atau selainnya.

Kemudian dalam riwayat Imam Muslim dari Abu Hurairah RA,
dia berkata, "Aku ditanya tentang hal itu oleh dua pihak. Namun,
karena pertanyaan tersebut sangat rancu maka tidak perlu dijawab,
atau menahan diri dari perkara itu sama seperti perintah menahan diri
untuk tidak membahas secara mendalam masalah-masalah sifat dan

dzat."

Menurut Al Maziri bisikan-bisikan itu dapat digolongkan
menjadi dua bagian; yaitu sesuatu yang tidak tetap dan tidak
mendatangkan syubhar, inilah yang akan hilang dengan cara berpaling
darinya. Bisikan inilah yang dimaksud oleh hadits-hadits di atas, yang

biasa disebut was-was. Adapun bisikan-bisikan yang tetap dan lahir
dari syubhaf, maka tidak mungkin ditepis kecuali melalui argumentasi

ilmiah dan dalil yang kuat.

Ath-Thaibi berkata, "Seseorang yang merasakan bisikan tersebut

diperintahkan untuk berlindung kepada Allah dan menyibukkan diri
dengan urusan lain dan tidak diperintah untuk merenung serta
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menegakkan hujjah, karena pengetahuan bahwa Allah tidak butuh

kepada pencipta merupakan perkara yang dharuri (absolut) yang tidak
dapat didiskusikan lagi, karena membahas masalah in hanya akan

membuat seseorang semakin bingung. Barangsiapa yang mengalami

hal seperti itu, maka tidak ada terapi yang lebih tepat selain berlindung
kepada Allah dan berpegang teguh dengan-Nya."

Pada hadits di atas terdapat isyarat tentang celaan banyak

bertanya sesuatu yang tidak penting dan dibutuhkan. Dalam hadits ini
terdapat pula salah satu di antara tanda-tanda kenabian, dimana beliau
telah mengabarkan apa yang akan terjadi sebagaimana yang

diberitakan. Masalah ini akan dikemukakan lebih lanjut pada

pembahasan tentang berpegang teguh kepada Kitab dan Sunnah.

Kesembilan, hadits Abu Hurairah RA, "Apabila Ramadhan

telah masuk, syetan-syetan dibelenggu. " Hadits ini telah disebutkan
pada pembahasan tentang puasa.

Kesepuluh, hadits Ubay bin Ka'ab tentang kisah Musa dan

Khidhir, sebagaimana yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang

tafsir.

Kesebelas, hadits lbnu Umar tentang keluamya fitnah dari arah

timur. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang f-rtnah

dan cobaan.

Kedua belas, hadits Jabir yang dinukil dari Muhammad bin
Abdullah Al Anshari (guru lmam Bukhari). Namun, Imam Bukhari
menukil hadits ini dari gurunya melalui perantara.

P, t* i'6'ti-'SiUr 6!r;",r r\l lApabrla malam telah menjelang

atau menjelang malam). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, if

Pt & )ri 1,ltau beliau bersabda, 'menjelang malam'). Kata 'junh'

artinya waktu ketika matahari terbenam. Dikatakan, 'janafualJail',
yakni malam telah datang. Kemudian dinukil oleh Iyadh bahwa dalam

riwayat Abu Dzar disebutkan dengan kata istanja'a yakni

menggunakan huruf 'ain'pada bagian akhir sebagai ganti huruf fta'.
Akan tetapi tentu saja Iafazh ini hanyalah kesalahan saat penyalinan
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naskah. Sementara dalam riwayat Al Ashili disebutkan awwalul-lail
(permulaan malam).

t.
ii'rrri (Lepaskan mereka). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat As-Sarakhsi

disebutkan,'i';tLi (bebaskan mereka). Ibnr.r Al Jauzi berkata, o'Hanya

saja dikhawatirkan atas anak-anak pada saat itu, karena najis yang

menjadi perlindungan syetan umumnya ada pada mereka, dart dzikir
yang dapat membentengi diri dari syetan umumnya tidak diamalkan

oleh anak-anak. Syetan ketika menyebar niscaya akan menempelkan

atau menggantungkan dirinya pada apa saja yang dapat ia lakukan.

Oleh sebab itu dikhawatirkan atas anak-anak pada saat tersebut."

Hikmah mengapa syetan berpencar saat itu adalah karena

gerakan mereka di waktu malam lebih leluasa daripada siang. Sebab

gelapnya malam lebih mendukung kekuatan syetan daripada waktu-

waktu lain. Demikian pula halnya semua warna hitam. Oleh sebab itu

disebutkan dalam hadits Abu Dzar, 3]:1i LjSr ,jri tiyletr '*t1t t"I
"ttio; 

lUrngopa ia dapat memutuslmn shalat? Beliau SAW menjawab,

'Anjing hitam adalah syetan'.). Hadits ini diriwayatkan oleh lmam

Muslim.

U);. Ubb (Tutuptah pintu kalian).Ini adalah pembicaraan yang

ditujukan kepada satu orang, tetapi yang dimaksud adalah setiap

orang. Kalimat ini bersifat umum dari segi makna.

Ketiga belas, hadits Shafiyyah yang telah disebutkan pada

pembahasan tentang i'tikaf, dan di dalamnya disebutkan, 
'54 irr o1

y#Ii *6. jt *'F e;:ti l*tl, (Sesungguhnya Attah meniadikan

bagi syetan kekuatan untuk sampai ke bagian dalam manusia).

Namun, sebagian mengatakan berkata bahwa hadits ini adalah dalam

konteks isti'arah (kiasan), yakni was-was syetan sampai ke seluruh

badan seperti perjalan darah dalam badan.
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Keempat belas, hadits Sulaiman bin Shard tentang berlindung

dari syetan saat marah, sebagaimana yang akan dijelaskan pada

pembahasan tentang adab.

Kelima belas, hadits tbnu Abbas yang telah disebutkan pada

hadits keempat di bab ini.

Keenam helas, hadits Abu Hurairah RA yang dinukil melalui
jalur Mahmud bin Ghailan. Hadits ini telah disebutkan 

-melalui 
jalur

yang sama- pada bagian akhir pembahasan tentang shalat.

Adapun lafazh, "Dia menyebutkannya", yakni menyebutkan

hadits selengkapnya. Sedangkan sambungan hadits tersebut dalam

pembahasan tentang shalat adalah, *Aku menangkapnya dan

berkeinginan mengikatnya di salah satu tiang (masjid). " Penjelasan

lebih lanjut mengenai faidah hadits ini akan dipaparkan pada

pembahasan tentang cerita para nabi ketika menjelaskan kisah nabi

Sulaiman AS. Sedangkan masalah melihat jin akan diterangkan pada

bab berikutnya.

Hadits ini mengandung beberapa pelajaran, di antaranya;

Pertama, boleh mengikat seseorang yang terpidana mati dan

dikhawatirkan akan melarikan diri. Kedua, boleh melakukan gerakan-

gerakan kecil dalam shalat. Ketiga, berbicara dalam shalat jika masih

dalam konteks permintaan kepada Allah maka tidak dianggap merusak

shalat. Hal ini didasarkan kepada perkataan beliau SAW pada

sebagian jalur hadits, "Aku berlindung kepada Allah darimu" seperti

yang akan dijelaskan.

Ketujuh belas, hadits Abu Hurairah RA, "Apabila seruan untuk

shalat dikumandangkan, syetan pergi menjauh." Hadits ini telah

dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang shalat ketika

membahas sujud sahwi.

Kedelapan belas, hadits Abu Hurairah RA, "Setiap anak

keturunan Adam ditusuk oleh syetan di sisi badannya dengan

jarinya. " Hadits ini akan dijelaskan ketika membicarakan kisah lsa

Ibnu Maryam dalam pembahasan tentang cerita para nabi.

Kebanyakan periwayat menukil dengan lafazh,"Pada sisi badannya",

senrentara dalam riwayat Abu Dzar Al Jurjani disebutkan, "Pada
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kedua sisi badannyo". Maksud 'hijab' pada hadits ini adalah kulit
yang ada janinnya, atau yang membungkus bayi (amnion).

Kesembilan belas, hadits Abu Darda' tentang keutamaan Umar.

Imam Bukhari menyebutkannya dengan sangat ringkas melalui dua

jalur. Namun, dia akan menyebutkannya kembali dengan lengkap

pada pembahasan tentang keutamaan-keutamaan. Hubungannya

dengan judul bab terdapat pada lafazh, grfa.::tlr o, ir f'tli 1iit lOrang

yang dilindungi oleh Allah dari sltetan). Sebab kalimat ini memberi

asumsi bahwa dia memiliki kelebihan dalam masalah itu dibandingkan

yang lainnya, dan sebagai konsekuensinya syetan memiliki kekuasaan

terhadap orang yang tidak dilindungi Allah darinya.

Kedua puluk, hadits Aisyah tentang dukun dan peramal yang

dinukil melalui jalur mu'allaq dari Al-Laits. Hadits ini telah disitir
pada pembahasan tentang sifat malaikat. Abu Nu'aim
menyebutkannya melalui sanad yang maushul dalam kitab Al
Mustakhroj dari Abu Hatim Ar-Razi dari Abu Shalih (uru tulis Al-
Laits) dari Al-Laits. Kemudian Abu Nu'aim berkata, "Imam Bukhari

menukil hadits ini dari Abdullah bin Shalih."

Kedua puluh sotu, hadits Abu Hurairah RA tentang menguap.

Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang adab disertai

perbedaan pada Sa'id Al Maqburi; apakah ia menerimanya dari Abu
Hurairah atau melalui perantaraan bapaknya?

Kedua pwluh dua, hadits Aisyah tentang kisah pembunuhan

ayah Hudzaifah. Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan

tentang perang Uhud.

Kedua puluh tiga, hadits Aisyah tentang menoleh saat shalat.

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang shalat.

Kedua puluh empat, hadits Abu Qatadah, "Mimpi yang baik
udalah dari Allah dan mimpi (yang tidak baik) adalah dari syetan."

Imam Bukhari menyebutkannya melalui dua jalur, yang ahan

dijelaskan pada pembahasan tentang takwil mimpi. Adapun faidah

penyebutan jalur kedua meski yang pertama lebih ringkas, adalah
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karena pada jalur kedua ini terdapat penegasan bahwa Abdullah bin
Abi Qatadah menceritakan langsung kepada Yahya bin Abu Katsir.

Kedua pulult lima, hadits Abu Hurairah tentang keutamaan

kalimat 'laa ilaaha illallaah'(tidak ada sesembahan kecuali Allah),
yang akan dijelaskan pada pembahasan tentang doa-doa.

Kedua puluh enam, hadits Sa'ad tentang kisah Umar meminta

izin kepada Nabi SAW sementara di sisi beliau terdapat beberapa

wanita. Hadits tersebut akan dijelaskan pada pembahasan tentang

keutamaan.

Kedua puluh tujuh, hadits Abu Flurairah tentang perintah

'istintsaar '(mengeluarkan air dari hidung). Di dalamnya disebutkan,

"Sesungguhnya syetan bermalam di dalam lubang hidungnya. " Kata

istintsaar lebih banyak faidahnya daripada kata 'istinsyaaq '. Sebab

'istintsaar' terjadi setelah 'istinsyaaq', dan hal ini tidak berlaku

sebaliknya. Terkadang seseorang melakukan 'istinsyaaq 'namun tidak

melakukan'istintsaar'.'lstintsaar' menyempumakan tujuan
'istinsyaaq'. Karena hakikat 'istinsyaaq' adalah menghirup air ke

bagian paling dalam di hidung, sedangkan 'istintsaar ' adalah

mengeluarkan air tersebut. Maksud 'istinsyaaq 'untuk membersihkan

bagian dalam hidung, sementara 'istintsaar' adalah mengeluarkan

kotoran yang telah dibersihkan tadi. Dengan demikian 'istintsaar'
adalah menyempumakan'istinsyaaq'.

Menurut sebagian ulama, kata istintsaar berasal dari kata

natsrah yang artinya ujung hidung. Sebagian lagi mengatakan bahwa

maknanya adalah hidung itu sendiri. Atas dasar ini, barangsiapa yang

melakukan istinsyaaq berarti telah melakukan rsfirfsaar, karena bisa

dikatakan ia telah mengambil air dengan hidungnya atau dengan ujung

hidungnya. Narnun, pendapat ini masih perlu ditinjau lebih lanjut.

Kemudian makna zhahir hadits menunjukkan bahwa yang

demikian berlaku bagi setiap orang yang tidur. Akan tetapi mungkin
juga khusus bagi yang tidur dan tidak membentengi diri dari syetan

dengan dzikir. Kemungkinan ini didasarkan kepada hadits Abu

Hurairah RA yang disebutkan sebelum hadits Sa'ad, 'U t:)f ii UiSi
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lrUlSlr 
(Maka hal itn menjadi benteng baginya dari syetan). Demikian

pula halnya dengan ayat kursi. Pada pembahasan sebelumnya dikutip
juga pernyataan, "Dan syetan tidak aktn mendekatimu." Hanya saja

mungkin dipahami bahwa 'tidak mendekati' di sini adalah tidak
mendekati tempat dimana ia memberi rasa was-was, yaitu hati. Maka
ia sengaja bermalam di lubang hidung agar mudah baginya masuk ke

hati saat seseorang terbangun. Namun, barangsiapa rnelakukan

istintsaar berarti telah menghalangi syetan untuk mencapai

maksudnya, yaitu menimbulkan rasa was-was. Dengan demikian,
hadits itu mencakup semua orang yang terjaga.

Istinsyaoq (memasukkan air ke dalam hidung) termasuk sunnah

wudhu menurut kesepakatan ulama bagi setiap orang yang bangun

tidur ataupun dalam keadaan terjaga. Bahkan sebagian ulama
mewajibkannya pada saat mandi dan sebagian lagi mewajibkannya
pula pada saat wudhu. Namun, apakah sunnah itu sudah dapat

dilakukan hanya dengan istinsyaaq tanpa istintsaar atau mesti kedua-

duanya? Masalah ini diperselisihkan oleh para ulama, dan ia masih

menjadi ruang penelitian dan perenungan. Hanya saja yang nampak

bahwa sunnah istinsyaaq tidak sempurna tanpa istintsaar berdasarkan

keterangan yang lalu.

12. Jin, Pahala dan Siksaan Bagi Mereka

iuI F], arLt,'& ,y")'€",Uii ,ltt
, o.. t,o. 1,. . n . t ',' ., o,

G3'r:l tJW, :i,"6-: Js .r2i :q#{1

.1r Lq ^kyit ,e:j
o ro la l. o o'-i.

Fer! 4,:+Jl c".1, -tltf)
o'

4t'r:;; U> ,1,4,

ortl,ii b Ii J\
'rk',:u <Q: tr

A.c:irl Ju .Fl
u,

y|t r$. :(o):p2,.1 i+) . 7ry.
Berdasarkan firman-Nya, "Wahai golongan ,iin dan manusia,

apakah belum datang kepada karnu rasul-rasul dari golongan kamu
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sendiri, yang menyampaikan kepada lumu ayat-ayat-Ku -hingga
firmannya- apa-apa yang merelca kerjakan."

Bakhsan: Kurang. Mujahid berkata, "Firman-Nya, 'Dan merelca

adskan (hubungan) nasab antara Allah dengan jin', kaum kafir

Quraisy berkata, 'Para malaikat adalah anak-anak perempuan Allah,
sedangkan ibu-ibu mereka adalah anak-anak perempuan bangsawan
jin'. Allah berfirman, 'Sungguh jin telah mengetahui bahwa mereks

sl(an dihadirkan', yakni akan dihadirkan untuk dihisab. Firman-Nya,
'Tentara-tentara yang dihadirkan', yakni saat Hisab."

|iru\i'G. ,rj i;,*'),* i:t* / f)t * *
lrri jt ,'i Js ^- ht ,t:r',1r:$it .+-, ii Li i?i fi yri *
('f ;fru'.i";G 4)6"'0* ,;i'.5 rit; ,t->Qtr dt*
'l': ,,t
,\

,k:t

3296. Dari Abdurrahman bin Abdullah bin Abdurratr** Uin

Abu Sha'sha'ah Al Anshari, dari bapaknya, bahwa dia mengabarkan

kepadanya, "Sesungguhnya Abu Sa'id Al Khudri RA berkata

kepadanya, 'Sungguh aku melihat engkau menyukai kambing dan

lembah, maka jika engkau berada di tempat kambing dan lembahmu

lalu engkau melakukan adzanuntuk shalat, maka keraskanlah suaramu

dalam mengumandangkan adzan. Karena sesungguhnya tidaklah
setiap yang mendengar suara seorang mu'adzin baik jin, manusia

maupun sesuatu melainkan akan menjadi saksi baginya pada hari

Kiamat'. Abu Sa'id berkata, 'Aku mendengarnya dari Rasulullah

SAW'."

l';ilt .>\1,, 6i 'i;- i fr! .e.tfiur |ri'*
'^x- ir*-, lie lqtU'; yrtri';,

.* S 1-1, dJl

\i'q
J-rs ,t
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KeteFnean Hadits.
(Bab jin, pahala dan sil$aan bagi mereka). lmam Bukhari

mengisyaratkan dengan judul ini tentang keberadaan jin dan bahwa

mereka mendapat beban syariat (mukallafl. Mengenai keberadaan jin
telah dinukil oleh Imam Al Haramain dalam kitab Asy-Syamil dari

sejumlah ahli filsafat, zindiq dan aliran qadariyah bahwa mereka

mengingkari keberadaan jin, dia berkata, "Tidaklah mengherankan
jika yang mengingkari hal itu adalah selain orang-orang yang

berpegang dengan syariat. Akan tetapi yang mengherankan jika yang

mengingkarinya adalah orang-orang yang berpegang dengan nash-

nash Al Qur'an serta hadits-hadits mutawatir." Dia juga berkata,

"Secara rasional tidak ada sesuatu yang dijadikan alasan untuk
menolak keberadaan jin." Dia berkata, "Dalil yang paling banyak

digunakan oleh mereka yang menolak keberadaan jin adalah

kehadiran mereka bersama manusia, dimana mereka tidak dapat

dilihat dengan kasat mata, sekiranya mereka menginginkan niscaya

mereka akan menampakkan diri-diri mereka." Akhirnya dia berkata,

"Hanya saja hal itu dianggap mustahil oleh mereka yang belum
memiliki ilmu yang mendalam tentang keajaiban ciptaan."

Menurut qadhi Abu Bakar bahwa kebanyakan mereka itu
mengakui keberadaan jin (pada masa lalu) dan mengingkarinya saat

ini. Sebagian mereka ada yang menetapkan keberadaannya dan

menafikan kekuasaan mereka atas manusia. Sedangkan menurut

Abdul Jabbar (salah seorang penganut madzhab Mu'tazilah) bahwa

dalil yang menguatkan keberadaan jin adalah wahyu bukan akal.

Sebab menurutnya, tidak ada cara untuk menetapkan keberadaan

jisim-jisim yang gaib, karena sesuatu tidak dapat menunjukkan kepada

selainnya kecuali di antara keduanya ada keterkaitan, sekiranya

penetapan keberadaan mereka merupakan perkara yang absolut

niscaya tidak akan terjadi perbedaan tentangnya. Hanya saja kita telah

mengetahui secara yakin bahwa Nabi SAW berkeyakinan tentang

adanya jin, dan hal itu tidak membutuhkan penjelasan secara detil.

Apabila bukti-bukti keberadaan jin sudah jelas, maka pada

bagian awal pembahasan sifat neraka telah disitir firman Allah dalam
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surah Ar-Rahmaan [55] ayat 15, 16 q g)G cr i,r;:.ir 'Tj lOan Oia

menciptakan jin dari nyala api). Kemudian terjadi perbedaan tentang

sifat jin. Al Qadhi Abu Bakar Al Baqillani berkata, "Sebagian

pengikut Mu'tazilah berkata, 'Jin adalah jasad-jasad yang halus'. Hal

ini bagi kami tidaklah mustahil jika ditetapkan oleh wahyu." Menurut

Abu Ya'la bin Al Farra' bahwa jin adalah jisim-jisim yang terdiri dari

beberapa unsur dan dapat berubah bentuk, bisa saja ia halus dan bisa

pula kasar, berbeda dengan pendapat Mu'tazilah yang menganggap

sifat jin itu pasti halus, dan kita tidak dapat melihat mereka karena

keadaan mereka yang halus. Bahkan pendapat ini tidak dapat

diterima, karena sesuatu yang halus tidak menjadi halangan untuk

dilihat. Disamping itu mungkin saja kita tidak dapat melihat sebagian

jisim-jisim yang kasar jika Allah tidak menciptakan pada diri kita

kemampuan untuk melihatnya.

Al Baihaqi meriwayatkan dalam Vitab Manaqib As-Syaf i dari

Ar-Rabi', dia berkata: Aku mendengar As-Syaf i berkata,

"Barangsiapa mengaku bahwa dia melihat jin niscaya karni

membatalkan kesaksiannya, kecuali dia seorang nabi." Perkataan ini

dipahami untuk mereka yang mengaku melihat jin dalam bentuk

aslinya. Adapun mereka yang mengaku melihat jin setelah berubah

dalam bentuk yang bermacam-macam (seperti hewan), maka itu tidak

menyebabkan aib bagi dirinya. Sementara itu, banyak berita tentang

penampakan jin dalam berbagai bentuk. Para ahli kalam berbeda

mengenai hal itu, sebagian berpendapat bahwa itu ia adalah khayalan

semata, dan tidak ada sesuatu yang dapat berubah dari bentuknya yang

asli. Sebagian lagi beranggapan bahwa jin dapat berubah bentuk,

tetapi bukan kemampuan mereka untuk melakukannya, bahkan

perubahan itu terjadi dengan sebab melakukan suatu perbuatan yang

jika ia melakukannya niscaya akan terjadi perubahan, salna halnya

dengan sihir. Pada hakikatnya pendapat ini dapat digolongkan kepada

pendapat yang pertama.

Sehubungan dengan masalah ini dinukil satu atsar dari Umar

yang diriwayatkan Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang shahih
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bahwa orang-orang menyebut tentang jin di hadapan Umar, maka dia

berkata, "Seseorang tidak dapat berubah dari bentuk aslinya

sebagaimana dicipatakan Allah. Akan tetapi mereka memiliki tukang

sihir sebagaimana tukang sihir kalian. Apabila kalian melihat hal itu
maka umumkanlah."

Setelah ditetapkan tentang keberadaan mereka, maka terjadi
perbedaan mengenai asal mereka. Sebagian berpendapat bahwa

mereka berasal dari anak iblis, dan yang kafir di antara mereka

dinamakan syetan. Ada pula yang beranggapan bahwa syetan adalah

khusus anak-anak iblis, sedangkan selain mereka bukan termasuk

anak-anak iblis. Namun, hadits Ibnu Abbas yang akan disebutkan

pada tafsir surah Al Jin memperkuat bahwa jin-jin adalah satu jenis

dan dari satu asal. Iapi kemudian terjadi perbedaan dalam

mengelompokkannya; yang kafir disebut syetan, dan yang tidak kafir
disebut jin.

Adapun keberadaan mereka sebagai makhluk yang mendapat

beban syariat (mukallafl, maka Ibnu Abdil Bar berkata, "Jin menurut

mayoritas ulama adalah makhluk yang mendapat beban syariat."
Abdul Jabbar berkata, "Kami tidak mengetahui perbedaan di antara

kelompok rasionalis mengenai hal itu, kecuali apa yang diriwayatkan
oleh Zarqan dari sebagian pengikut aliran Hasyawiyah bahwa jin
terpaksa melakukan perbuatan dan tidak mendapat beban syariat." Dia
juga berkata, "Adapun dalil bagi mayoritas ulama adalah apa yang

terdapat di dalam Ai Qur'an tentang celaan terhadap syetan dan

perintah berlindung dari keburukan mereka, serta adzab yang

disiapkan untuk mereka. Sementara hal-hal ini tidak berlaku kecuali

bagi makhluk yang meninggalkan perintah dan melaksanakan

larangan, padahal ia mampu untuk tidak melakukannya." Ayat-ayat

dan hadits-hadits yang mengindikasikan hal itu sangat banyak.

Setelah diketahui bahwa jin adalah makhluk yang mendapat

beban syariat, maka sesungguhnya paru ulama berbeda pendapat

apakah ada nabi dari golongan mereka sendiri atau tidak ada? At-
Thabari meriwayatkan dari Adh-Dhahhak bin Muzahim bahwa

dikalangan jin terdapat nabi dari golongan mereka sendiri. Ath-
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Thabari berkata, "Barangsiapa sependapat dengan Adh-Dhahhak,

maka ia berhujjah bahwa Allah telah mengabarkan sesungguhnya di

antara jin dan manusia terdapat rasul-rasul yang diutus kepada

mereka. Sekiranya dikatakan bahwa rasul untuk jin adalah rasul untuk

manusia itu sendiri, maka hal ini berlaku sebaliknya, padahal

konsekuensi tidaklah benar.

Mayoritas ulama menjawab argumentasi itu dengan mengatakan

bahwa makna ayat tersebut adalah; Rasul-rasul manusia adalah rasul-

rasul dari Allah untuk manusia, sedangkan rasul-rasul jin adalah jin-
jin yang ditebarkan di muka bumi lalu mereka mendengar perkataan

rasul-rasul dari kalangan manusia dan menyampaikan kepada kaum

mereka. Oleh karena itu, disebutkan bahwa jin berkata, 'J.g ry ,tl

;i y.',1 Jrl (Sesungguhnya kami telah mendengar Kitab yang

diturunkan s e sudah Musa).

Ibnu Hazm berhujjah bahwa Nabi SAW bersabda, "Adapun nabi

diutus kepada kaumnya" menjadi dalil adanya rasul dari kalangan jin.
Dia berkata, "Hadits itu menyatakan bahwa rasul diutus kepada

kaumnya, sementara jin bukan termasuk kaum manusia. Dengan

demikian, jelaslah bahwa dikalangan mereka terdapat nabi-nabi yang

diutus kepada mereka." Lalu dia berkata, "Belum pernah ada nabi dari

kalangan manusia yang diutus kepada jin, kecuali nabi kita SAW

berdasarkan cakupan sabdanya bahwa beliau diutus kepada jin dan

manusia menurut kesepakatan para ulama. Ibnu Abdil Barr berkata,

"Para ulama tidak berbeda pendapat bahwa beliau diutus kepada

manusia dan jin dan ini adalah kelebihan beliau atas para nabi."

Ibnu Abbas berkata tentang firman Allah dalam surah Ghaafir

[40] ayat 34, cldiu. ,F i'ri:,jiViV'tai lOan sesungguhnya relah

datang Yusuf kepada kamu dengan membawa keterangan-

keterangan). Dia berkata, "Ia adalah rasul jin." Imam Al Haramain

berkata di dalam kitab Al lrsyad, "Kami telah mengetahui secara

dharurah (absolut) bahwa beliau SAW mengaku diutus kepada

tsaqalain (in dan manusia)." Ibnu Taimiyah berkata, "Hal itu telah

disepakati oleh para ulama salaf dikalangan satrabat, tabi'in dan para
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imam kaum muslimin dan telah ada penegasan mengenai hal itu dalam

hadits, 4$ rli Jl4t y'i it &. *i * n' 1* 'o1t o€'2

(Para nabi diutus kepada kaumnya dan aku diutus kepada manusia
dan jin). Hadits ini diriwayatkan oleh Al Bazzar. Ibnu Al Kalbi
herkata, 'oPara nabi diutus kepada manusia saja dan Muhammad SAW
diutus kepada manusia dan jin."

Apabila telah jelas keberadaan mereka sebagai makhluk yang
diberi beban syariat, maka mereka dibebani tentang perkara tauhid dan
rukun-rukun Islam. Adapun perkara lainnya, seperti masalah-masalah
cabang (furu'iyyah) maka terjadi perbedaan disebabkan oleh hadits
yang dinukil dari Nabi SAW tentang larangan menggunakan kotoran
dan tulang dan bahwa keduanya adalah makanan jin.

Pada kitab As-Sirah An-Nabawiyah akan dinukil hadits Abu
Hurairah, dan pada bagian akhirnya disebutkan, ?t?t .lr; ri ,l-iii

4t iW ti..i, ,i6 t#,; (Aktt berkara, 'Ada apa dengan kotoran dan

tulang?' Beliau SAW bersabda, 'Keduanya adalah makanan jin'.).
Hadits ini menunjukkan bahwa jin itu boleh makan kotoran, sementara
manusia diharamkan untuk melakukan itu. Demikian pula dinukil oleh
Ahmad dan Al I{akim, dari Ikrimah, dari lbnu Abbas, dia berkata,
"Seorang laki-laki keluar dari Khaibar maka ia diikuti oleh dua laki-
laki, lalu keduanya diikuti lagi oleh satu laki-laki. Laki-laki yang
terakhir berkata kepada kedua laki-laki tersebut, 'Pulanglah kalian
berdua'. Maka ia berhasil mengembalikan keduanya. Kemudian ia
mengikuti laki-laki pertama dan berkata, 'Kedua laki-laki itu adalah

syetan, apabila engkau mendatangi Rasulullah SAW ucapkanlah
salam kepadanya dan beritahukan kepadanya bahwa aku sedang
mengumpulkan zakat-zakat kami, sekiranya boleh baginya (makan
zaka) niscaya kami akan mengirim zakat itu kepadanya'. Setelah laki-
laki pertama datang ke Madinah, ia mengabarkan kepada Nabi SAW
kejadian yang dialaminya. Maka Nabi melarang menyendiri, yakni
bepergian seorang diri."

Para Ulama juga berbeda pendapat tentang apakah jin itu
makan, minum dan menikah atau tidak? Sebagian berpendapat bahwa
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jin melakukan hal-hal tersebut, dan sebagian lagi mengatakan

sebaliknya. Selanjutnya, kelompok kedua berbeda pendapat tentang

cara makan dan minum jin. Sebagian berpendapat bahwa makan dan

minum jin adalah dengan mencium bukan dengan cara mengunyah

dan menelan. Akan tetapi pandangan ini tertolak oleh riwayat Abu

Daud dari hadits Umaiyyah bin Makhsya, dia berkata, iitt t'-1 o€

)t l?3 Jlui :ri e ,f "i''!-'{t ,Ft- hi uE pi y il' ..p

* C r; ,ttlr ;A ili *, ,Y'u- i,L:i*r 'J\ 6 ,'*t y il' ,,tla

(Rasulullah SAW sedang duduk dan seorang sedang makan tanpa

mengucapkan basmaloh, dan lremudian ia mengucapkon dibagian

akhirnya, maka Nabi SAI( bersabda, "Syetan senantiasa makan

bersamamu dan ketika englrau mengucapkan basmallah ia pun

memuntahkan apa yong ada didalam perutnya.").

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Umar, dia berkata,

"Rasulullah SAw bersabda, ifi"rfti I ,Pt y &' ,,rl lt ly":t'|lri

,S& 'q:F.t.Ju& J5L irl:itJr Lt, .olC+ q;;i dtb. (Jangantah

salah seorang di antara kalian makan dengan tangan kirinya dan

minum dengan tangan kirinya karena sesungguhnya syetan makan

dengan tangan kirinya dan minum dengan tangon kirinya).Ibnu Abdil
Barr meriwayatkan dari Wahab bin Munabbih bahwa jin itu
bermacam-macam; kelompok terbaik di antara mereka adalah raih,

mereka tidak makan dan tidak minum serta tidak beranak. Ada pula

jenis yang melakukan hal-hal itu. Di antara mereka ada yang bemama

su'ala (kuntilanak) ghuul (bunian), qutrub (gendruwo). Jika hal ini
dapat dibuktikan kebenarannya, maka hal itu telah menggabungkan

kedua pendapat di atas.

Pendapat terakhir diperkuat oleh riwayat Ibnu Hibban dan Al
Hakim dari hadits Abu Tsa'labah Al Khautsani, dia berkata, J:yj'Jti
,:,rd,Coj4'+i'#"*,)bi,ff,p .4';r,t 9; n' ,J2 I'
otiU-i ii\;- +i ,'qs6j "er? "'fut (Rasulullah SAW bersobda,

'Jin terdiri dari tiga golongan; golongan yang memiliki sayap-sayap
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dan mereka terbang di udara, golongan berupa ular serta

kal ai e ngking, dan go I ongan me ne t ap dan b erp indah-pindah' .).

ibnu Abi Dunya meriwayatkan dari hadits Abu Darda' dari Nabi

SA1V seperti itu. Akan tetapi dia berkata tentang golongan ketiga,

"Sai-* golongan yang akan di hisab dan di siksa." Penjelasan sebagian

masaiah ini akan disebutkan pada bab berikutnya. Ibnu Abi Dunya

meriwayatkan dari jalur Yazid bin Yazid bin Jabir (salah seorang

periwayat tsiqah dan tergolong senior di kalangan tabi'in), dia berkata,

"Tidak ada satupun penghuni rumah melainkan di atap rumah mereka

terdapat jin. Apabila makanan siang sudah disiapkan jin tersebut turun

dan makan siang bersama mereka. demikian pula saat makan malam."

Mereka yang berpendapat bahwa jin saling menikahi berdalil

dengan firman Allah dalam srirah Ar-Rahmaan [55] ayat Se, i:&}J-V

Lt+ lt ii$ ;f (Mereka belum pernah disenruh manusia clan tidak

pula jin). Serta firman Allah dalam surah Al israa' 117) ayat 62,

€.\t q ,q.\1 qt'i') U"):iti (Apakoh kalian akan menjaclikannya dan

keturunannya sebagai para wali selain Aku). Indikasi dari ayat ini
cukup jelas.

Golongan yang tidak sependapat dengan itu beralasan bahwa

Allah telah mengabarkan bahwa sesungguhnya.|in diciptakan dari api

sementara api memiliki sifat kering dan ringan yang tidak mungkin

dapat berketurunan. Namun, argumentasi ini mungkin dijawab bahwa

asal jin adalah api sebagaimana asal manusia adalah tanah, dan

sebagaimana manusia bukan tanah secara hakikat maka demikian pula
jin bukan api secara hakikat.

Dalam hadits shahih disebutkan kisah syetan menghadang Nabi

SAW, lalu beliau SAW bersabda, & y t';.'oV') ;; t:i;:at U:ilG

€A (Aku memeganginya dan mencekilcnya hingga aku mendapati rasa

dingin air liurnya diatas tanganku). Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa
jawaban ini sekaligus menjawab kemusykilan yang mereka

kemukakan sehubungan dengan firman Allah, '^t)il l,iyArL;l; ;;'ll
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t,t lq (Akan tetapi barangsiapa fdi antora merekal yang mencuri-

curi [pembicaraanJ, malca ia dikejar oleh suluh api yang cemerlang).

Mereka berkata, "Bagaimana api dibakar dengan api?

Perkataan Imam Bukhari, "Ganjaran dan siksaan mereka", maka

tidak ada perbedaan di antara ulama yang berpendapat bahwa jin
termasuk makhluk yang mendapat beban syariat, dan jin-jin itu disiksa

atas kemaksiatan yang mereka lakukan. Hanya saja para ulama

berbeda pendapat tentang masalah; apakah jin diberi pahala?

Ath-Thabari dan lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Zinad

secara muaquf,dia berkata, hr iri .16r .16r gii zhi F' Jri 
')?5 ri1

e r.,)r3r iu # ,r.g yfT,lli ? U gi ;ti iat d, *'|.
,;.t-i * @pabila penghuni surga telah masuk surga dan penghuni

nerakq telah masuk nerako, Allah berfirman kepoda jin yang mukrnin

dan ummat-ummol semuanya -yoloti dari selain manusia- 'Jadilah

kalian semuo tonah!' Maka pada soat itu si koJir berkata, 'Wahai

sekiranya dahulu aku adalah tanah'.). Ibnu Abi Dunya meriwayatkan

dari Al-Laits bin Abi Sulaim, dia berkata, "Ganjaran pahala jin adalah

dilindungi dari neraka kemudian dikatakan kepada mereka, 'Jadilah

kalian tanah'." Pendapat serupa dinukil pula dari Abu Hanifah.

Mayoritas Ulama berpendapat bahwa jin diberi pahala atas

ketaatan yang dilakukan. Ini adalah pendapat imam yang tiga (Malik,

Syaf i dan Ahmad -penerj), Al Auza'i, Abu Yusuf, Muhammad Al
Hasan, dan lain-lain.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat mengenai tempat jin;
apakah mereka memasuki tempat sebagaimana tempat yang dimasuki

manusia? Dalam masalah ini terdapat empat pendapat.

Pertamo, jin memasuki tempat sebagaimana tempat yang

dimasuki manusia. Ini adalah pendapat mayoritas.

Kedua, jin menempati tempat di dasar surga. Pendapat ini
dinukil dari Imam Malik dan sebaiab ulama lainnya.

Ketiga, jin adalah penghuni Al A'raaf (tempat-tempat yang

tinggi).
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Keempat, tidak mengomentari masalah ini.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Yusuf, dia berkata,

"lbnu Abi Lailah beranggapan bahwa para jin diberi balasan pahala."

Lalu Ibnu Abi Hatim berkata, "Kemudian kami mendapati
pembenaran hal itu di dalam kitab Allah, yaitu firman-Nya dalam

surah Al Ahqaaf [46] ayat lS, rj,o fu "c.)At't'SA.i po, masing-

masing mereka memperoleh derajat [seimbangJ dengan ap(t yang
dikerjakannya\.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, inilah yang disinyalir Imam Bukhari

dalam firman Allah sebelumny u,'j"- Jt:t :5;;U'di 4t 
';J6 t;- (Wahai

sekalian jin bulcankoh telah datang kepada kamu Rasul-Rasul dari
kamu). Karena sesungguhnya firman-Nya, tjL.e b aE3:5'SAi prn
masing-masing mereka memperoleh derajat [seimbangJ dengan apa
yang dikerjakannya) disebutkan sesudah ayat tadi. Ayat ini dijadikan
dalil pula oleh Ibnu Abdil Hakam. Sementara Ibnu Wahab berdalil
seperti itu dengan firman-Nya dalam surah Fushshilat [41] ayat 25,

fl?, 4'4W q* n fi e.iy"* ? il''u!11 luerer<o

itulah yang telah pasti ketetapan [adzabJ atas merekq bersama
ummorummat yang berlalu sebelum mereka daripada jin dan

manusia). Karena ayat yang sesudahnya juga menerangkan, jiJi
t* U i2E)5 (Dan masing-masing mereka memperoleh derajat

[seimbangJ dengan apa yong dikerjakannya).
Abu SyaiL:h meriwayatkan dalam tafsirnya dari Mughits bin

Sumay (seorang tabi'in), dia berkata, "Tidak ada sesuatupun

melainkan ia mendengar suara jahannam kecuali tsaqalain (in dan

manusia) yang atas mereka hisab dan siksaan." Dinukil dari Malik
bahwa untuk menunjukkan adanya siksaan dan pahala bagi jin, maka
dia berdalil dengan firman Allah dalam surah Ar-Rahmaan [55] ayat

46, ot;b ?.: fw Je 'd.s (Dan bohwa siapa yang takut terhadap

Tuhan-Nya maka baginya dua surga). Kemudian Allah berfirman, !!!
lqiS C31 ,fi (Maka nikmat Tuhanmu yang manokah yang engkau
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dustakan). Menurutnya, pembicaraan ini ditujukan kepada manusia

dan jin. Apabila telah jelas bahwa di antara jin ada yang beriman,

sementara yang beriman adalah takut kepada Tuhannya, maka

tercapailah apa yang dimaksud (yfui adanya pahala dan siksaan bagi

jin).
tJali :(Jei.1 (Bakhsan: Kurang). Maksudnya penafsiran firman

Allah berkenaan dengan jin dalam surah Al Jinn l72l ayat 13, ',y'i tr"t

to') \j t*;. Jta;'!a tt. (Barangsiapa beriman kepada Tuhannya,

maka ia tidok takut akan pengurangon pahala dan tidak [takut pulaJ

akan penambahan dosa dan kesalohan). Yahya Al Farra' berkata,

"Bakhs artinya kekurangan, dan rahaq artinya kezhaliman."

Konsekuensi dari ayat menyatakan; siapa yang kafir maka

sesungguhnya ia takut akan perkara itu. Maka hal ini menunjukan jin
termasuk makhluk yang diberi taklif (beban syariat).

..(U zbi G', '^i:;. tkt> ,f,= jri (Muiahid berkata,

"Firman-Nya,'Dan mereka adakan fhubunganJ nasab qntaro Allah

dengan jin'...). Riwayat ini disebutkan melalui sanad yang maushul

oleh Al Firyabi dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dan di dalamnya

disebutkan, ...:'uit ?,t? bs. tji $liqli'# ,.Si ;ii$ (Abu Bakar

berkata, 'siapakah ibu-ibu merekn?' Mereka berkata, 'Anak'anak

perempuan bangsawan jin......'). Lalu di dalamnya disebutkan juga,

?ry.oi'p;,e u"lhl',:^& :'Ju (Dia berkata. 'Jin telah mengetahui

bahwasanya mereka akan dihadirkan untuk dihisab). Aku berkata,

perkataan terakhir inilah yang berkaitan dengan judul bab di atas.

Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan dengan lafazh 'wa

ummahatuhunna' yakni dalam bentuk mu'onnats (enis perempuan),

sedangkan dalam riwayat selain beliau 'wa ummahatuhum' yakni

dalam bentuk mudzakkar (enis laki-laki), dan versi terakhir inilah

yang lebih tepat. Kemudian pada selain riwayat Al Kasymihani

disebutkan, o3W 1} (tentara yang dihadirkan), yakni kata
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'jundun' disebutkan dalam bentuk tunggal. Akan tetapi riwayat Al
Kasymihani nampaknya lebih tepat.

y?t 'b :QltzL)'r&) (Tentara yang dihadirkan, yakni saat

hisah). Riwayat ini disebutkan melalui sanod yang maushul oleh Al
Firyabi seperti diatas dari Mujahid.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan hadits Abu Sa,id, !
i 't'az rl *l ,i'q y\il, ?? ,ss 'g;;- 1r* ada yang mendengar

suara muadzin baik jin moupun manusia melainkan menjadi saksi
baginya). Hadits ini telah dijelaskan dalam pembahasan tentang
adzan. Adapun maksud penyebutannya di tempat ini menunjukan
bahwa sesungguhnya jin akan dibangkitkan pada hari Kiamat.

13. Firman Auah, )fu C4ri -!l j\ 4t qtF qtvi.*\f:
G"Ooo Qngattah) Ketiko Kami Hadapkan Kepadamu

Serombongan Jin -hingga Firman-Nya- Mereko Itu
Dolom Kesesaton yang Nyata.r,

(Qs. At Alqaaf p6lz29-32)

Mashrifon: Jalan menyimpang. Sharafnaa; Kami arahkan.

Keterangan
(Bab firman Allah, "Dan [ingatlahJ ketika Kami hadapkan

kepadamu serombongan jin 
-hingga 

firman-Nya- Mereka itu
dalam kesesatan yang nyata"). Keterangan tentang mereka yang
dimaksud serta negeri mereka akan dijelaskan pada pembahasan
mendatang. Adapun kata; sharafnaa; Kami arahkan, adalah penafsiran
dari Imam Bukhari sendiri. Sedangkan kata mashrifan: Jalan
menyimpang, adalah penafsiran Abu Ubaidah.

Catatan
Dalam bab ini, Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits

pun. Adapun yang sesuai adalah hadits Ibnu Abbas yang telah
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disebutkan pada pembahasan tentang sifat shalat, yaitu tentang

kepergian Nabi SAW ke Ukazh dan jin-jin mendengarkan bacaan

beliau SAW. Masalah ini akan dijelaksan pada pembahasan tentang

tafsir. Imam Bukhari telah menyebutkan pula hal itu sebagaimana

yang tampak pada penukilannya terhadap ayat pada judul bab.

14. Firman Allah, ll.tS $ ,y W'r5.2"Doo Dia Sebarkan Di Bumi

Itu Segala'Jrri, Hewan'." (Qs. Luqmaan [31]: l0)

l,;j' :"st-*i -(at J\h- ,\+, /'tlt +ir utJ;lr ,ur* u.t'Jv

lotit-; :Jra- .x.thl*-r L{J. e(W(,),i;17 ':1L\r1 
"ru\f,:d;*L ; H. : 6a.!;-1 .';p-Li "u'..:

Ibnu Abbas berkata, "Ais-Tsu''ban adalahuta, iantan. ,Uu,uOun

bahwa ular bermacam-macam, ada yang dinamakan jaan, afaa'l dan

asawid. Firman-Nya' Dia memegang ubun-ubunnya', yakni dalam

kepemilikan dan kekuasaan-Nya. Dikatakan'shaaffaatin' yakni

dibentangkan sayap-sayapnya. Yaqbidhna: Mengepakkan sayap-sayap

mereka.

, lo,r)ai)-
. t7'L#!,

q)
,t

I -?iJP.
&',
;\r,

^,
^)b ^\ 

&
' of .

;*{"iUt l)

, i. 'i . to. ^- )t'u"-, aI t*ti ixl\PlL-e
,-c , o , ot-*L .rftt l,6t

O/

// t c ,
^l-P J.'tY

: '.

,4t,*
ot

Jet ob;ru-') 6)t arLb.
3297. Dari Ibnu Umar RA, dia mendengar Nabi SAW

berkhutbah di atas mimbar dan bersabda, "Bunuhlah ular-ular dan

bunuhlah dzu thufyatain dan abtar, karena sesungguhnya keduanya

dapat membutakon mats don menggugurkan knndungan."
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:L-ui W
-.. ,an a.j\ :, lli

l)v

3298. Abdullah berkata, "Ketika aku sedang mengejar ular
untuk membunuhnya, tiba-tiba Abu Lubabah berseru kepadaku,

'Janganlah engkau membunuhnya'. Aku berkata,'Sesungguhnya
Rasulullah SAW telah memerintahkan untuk membunuh ular-ular'.
Dia berkata, 'Sesungguhnya sesudah itu beliau melarang membunuh

ular-ular di rumah-rumah'. yaitu al awomir."

U.u).7&;t; *"3")i"i.t1 i rli:y," Jr i\11\ xL'Ju's

cri ,r't AP'JG) 'q*.llO'"lstr ba, a1; ;\ ;;"
:.,.i 4 .-i, ,,t ct . tr. o. ) ol,. . '.. t tc,, '-. o..
a:tl ; cT, ,.i it * l.L; ,1f)t ,f # if)'A4;-

yU':;\)
3299. Abdurrazzaq berkata: Diriwayatkan dari Ma'mar; "Abu

Lubabah melihatku atau Zaid bin Khaththab melihatku". Riwayat ini
dinukil pula oleh Yunus, Ibnu Uyainah, Ishaq Al Kalbi dan Az-
Zubaidi. Shalih, Ibnu Abi Hafsah, dan Ibnu Mujamma' berkata:

Diriwayatkan dari Az-Zuhri, dari Salim, dari ibnu Umar; "Abu
Lubabah melihatku danZaid bin Khaththab.

Keterangan Hadits:
(Bab firman Allah, "Dan Dia sebarkan di bumi itu segala jenis

hewan'). Seakan-akan Imam Bukhari hendak mengisyaratkan bahwa

malaikat dan jin diciptakan lebih dahulu daripada hewan, atau semua

itu diciptakan lebih dahulu daripada Adam. Kata 'ad-daabbah'
menurut bahasa adalah nama yang digunakan untuk sefilua hew'an.

Hanya saja sebagian mengecualikan burung berdasarkan firman Allah,

y?'4 l.U"'t1 S\\i C!.tt q 6') (Tidak ada satupun binatang di
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muko bumi dan tidak pula burung yang terbang dengan kedua

sayapnya). Akan tetapi pendapat pertama lebih masyhur berdasarkan

firman-Nya, W6, yi '$ rl lr, 4 6i (Tidak uda satu hewan pun

melainkfln Dia memegang ubun-ubunnya). Namun, menurut kebiasaan

(urfl kata'daabbah' digunakan untuk hewan yang berkaki empat.

Sebagian lagi berpendapat, ia khusus kuda. Ada pula yang

mengatakan khusus himar. Sementara yang dimaksud 'daabbah' di

tempat ini adalah makna dalam tinjauan bahasa.

Dalam hadits Abu Hurairah yang dinukil Imam Muslim

disebutkan, :!l-li ?'i t? "iri1;)t i" ol (sesungguhnya penciptaan

hewan terjadi pada hari Rabu). Riwayat ini menunjukkan bahwa yang

demikian terjadi sebelum Adam diciptakan.

f':sr efir i'',lir 'a# cr' j6 (bnu Abbas berkata, "Ats-Tsu'ban

adalah ular jantan";. Riwayat ini dinukil melalui sanad yang maushul

oleh Ibnu Abi Hatim. Sebagian berpendapat bahwa ats-tsu'ban adalah

ular yang besar, baik jantan maupun betina.

iy\r1 gu\r1 trei' :"ar-;i b$r itf" (Dikatakan ular

bermacam-mocam, ada yang dinamol<nn jaan, afa'iy dan asawid).

Dalam riwayat Al Ashili, "Jaan bermacam-macam". Iyadh berkata,

"Versi pertama lebih tepat." Saya (Ibnu Hajar) katakan, ia adalah

perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman Allah dalam surah

An-Naml [2,7) ayat 70, oE t$t{ dan firman-Nya dalam surah Thaahaa

[20) ayat20, jLS b "seolah-olah ia adalah jaan dari jenis ular atau

dari ular jenis jaan. " Dia memahami bahwa kata'jaan' dan'hayyah'
adalah sama.

Sebagian berpendapat bahwa tongkat (milik Musa alaissalam)

pada awalnya berbentuk 'jaan', yakni ular kecil. Akan tetapi tiba-tiba

berubah menjadi 'tsu'ban' (ular besar), dan saat itulah Musa

Alaihissalam melemparkan tongkatnya. Sebagian lagi berpendapat

bahwa perbedaan penyebutan sifat tongkat itu disesuaikan dengan

perbedaan keadaannya. Ia bagaik an' hayyah' ketika berj alan, bagaikan
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'jaan' ketika bergerak, dan bagaikan 'tsu'ban' ketika menelan

mangsanya.

Kata 'afa'iy' adalah bentuk jamak dari kata af'oa' dan

maknanya adalah betina dari salah satu jenis ular. Adapun jantan dari
jenis irii disebutkan ttf'uwaan. Nama sebutan ular ini adalah Abu
Hayyan dan Abu Yahya, karena ia hidup mencapai usia 1000 tahun. Ia
adalah ular hitam yang terkadang menerkam manusia. Di antara sifat

ular jenis af'aa adalah apabila matanya dicungkil niscaya akan

berganti seperti semula, dan tidak pernah memejamkan mata.

Adapun 'asawid' adalah bentuk jamak dari kata 'aswad'. Abu
Ubaid berkata, "la adalah ular yang ada wama hitamnya, dan ia adalah
ular paling berbahaya. Ular ini biasa dinamakan si hitam yang

berganti kulit, karena ia biasa mengganti kulitnya setiap tahun. Dalam
krtab Sunan Abu Daud dan Sunan An-Nasa'i dari Ibnu Umar, dari

Nabi SAW disebutkan, S?1s y1 ",t ;1ur;>"t11 (Aku berlindung kepada

Allah daripada asad [singal dan aswad [ularJ)."\
Sebagian mengatakan bahwa aswad adalah ular pipih berbintin-

bintik hitam, lehernya lentur, kepalanya lebar, dan terkadang memiliki
dua tanduk. Ibnu Khalawaih menyebutkan dalam kitabnya Loisa
sebanyak tujuh puluh nama untuk ular.

!!ll,t * e (W6, yiS gir*an-Nya 'Dia memegang ubun-

ubunnya', yokni dalam kepemilikon dan kekuasaan-Nya). Abu
Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Huud [11] ayat 56, U 6

W, yt; '$'yt airi (Tak ada binatang menlata pun melainkan Dia

memegang ubun-ubunnya), yakni dalam genggaman, kepemilikan dan

kekuasaan-Nya." Penyebutan ubun-ubun secara khusus didasarkan
pada kebiasaan bangsa Arab. Dikatakan, "Ubun-ubun si A dalam
tangan si B", yakni si A tunduk dan taat kepada si B. Atas dasar ini
jika mereka membebaskan tawanan maka dikatakan, 'ubun-ubun
tawanan ini telah dilepas'.

' Dalam naskah yang lain disebutkan : "Aku berlindungdadpadaaswad(ular hitamjantan) dan asyidah
(ular hitam betina)".
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b4,;+\ rr.P:- :1;b-ai) .:ii;e+i 'u;. pit';; 'jr{ (Dikataknn

'shaffiatin: yaknr dfientangkan'roroo-roirpnya. Sedangkan kata

'yadhribna' yakni mengepakkan sayop-sayap mereka). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata, "Firman Allah dalam surah Al

Mulk 167l ayat tg, ;rvt-,'&'i Pt il,*; {:i 1oo" apakah mereka

tidak memperhatiknn burung-burung yang mengembangkan dan

mengatupkan sayopnyq di atas mereka?) yakni membentangkan

sayap-sayapnya. 'Yaqbidhna' yakni mengepakkan sayap-sayap

mereka."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits. di

antaranya:

Pertama, hadits Abu Lubabah tentang membunuh ular.

;i,r:i$t g tjlbt3 (Dan bunuhlah dzu thufyatain). Kata Thufyatain

udatah bentuk tatsniyah (ganda) dari kata thufyah, dan maknanya

adalah salah satu jenis pohon. Nampaknya, garis yang ada di belakang

ular jenis ini disamakan dengan pohon tersebut. Ibnu Abdil Barr

berkata, "Dikatakan bahwa dzu thufyatain adalah salah satu jenis ular

yang di punggungnya terdapat dua garis putih."

V.\t1 lOan abtar). Ia adalah ular yang ekornya terputus. An-

Nadhr bin Syamuel menambahkan bahwa ular ini berwarna biru,

setiap wanita hamil yang melihatnya niscaya akan menggugurkan

kandungannya. Sebagian berpendapat bahwa 'abtar' adalah ular yang

memiliki ekor pendek. Menurut Ad-Dawudi ia adalah ular af'aa

dengan panjang sejengkal atau lebih sedikit. Kata 'dan abtar'
berindikasi adanya perbedaan antara dzu thufyatain dengan altar.

Sementara pada riwayat berikut disebutkan , ,55 ,r.1,.f ll *t}jr rjJi; I
ol

,FriLJt (Janganlah kalian membunuh ular-ular kecuali abtar dzu
'rt 

rjorornl. Makna lahiriah riwayat ini menunjukkan bahwa keduanya

adalah satu, hanya saja tidak menafikan adanya perbedaan.

;alt yt:f- C$$ lXarena keduanya dapat membutakan mata).

Maksudnya, menghilangkan kemampuan melihat. Dalam riwayat Ibnu
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Abi Mulaikah dari Ibnu Umar disebutkan, "Menghilongkan
panclctngan". Sementara dalam hadits Aisyah, 'pjt i..li klan

menghilangkan pandangon). Sedangkan dalam hadits Aisyah
di sehutkan,'r:4r'**JJI.'iy (Se sungguhnya i a m enc ari pandangan).

.1;;ir t:tW;-JU-| (Dan keduanya menggugurkan kandungan).

Maksudnya, janin. Dalam riwayat Ibnu Abi Mulaikah dari Ibnu Umar

disebutkan, ljit ry" 'iy (Sesungguhnya ia menggugurkan anak).

Sementara dalam hadits Aisyah disebutkan, i1i, '4) (Dan

mempengaruhi kandungan). Lalu dalam riwayat lain disebutkan,

.p.ir ti:-'t (Dan menghilangkan kondungan). Namun, semuanya

kembali kepada satu makna.

lr ip SU gtauthh berkata). Dia adalah Ibnu Umar. Dalam

riwayat Yunus dari Az-Zuhri 
-seperti 

yang akan dijelaskan-
disebutkan, ?t3i'c'2" e\:)tb & ,*i ll.+ 'Afli.,t ',*i ,';A cr' j,i
crgJr 1tbn, (Imar berkata, 'Maka aku ritlak meninggalkan seekor ular

pun kecuali membunuhnya, hingga akhirnya aku mengejar ular
rumah'.).

"fltl ;1 4t'sv (Abu Lubabah berseru kepadaku). Dia adalah

seorang sahabat yang masyhur. Namanya adalah Basyir/Busyair/
Busair. Ada pula yang mengatakan bahwa namanya adalah Rifa'ah.
Sebagian berpendapat bahwa Abu Lubabah adalah nama aslinya.
Sedangkan Basyir dan Rifa'ah adalah nama kedua saudaranya. Kakek
dari Abu Lubabah adalah Zanbar. Dia berasal dari Aus dari bani
Umayyah bin Zaid. Adapun mereka yang firengatakan namanya
adalah Marwan sungguh telah melakukan kesalahan. Dia tidak
memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini. Abu
Lubabah termasuk salah seorang tokoh yang ikut perang Uhud.
Menurut versi yang lain. dia bahkan telah turut dalam perang Badar.

Nabi SAW pemah menunjuknya sebagai pembantunya di Madinah.
Pada peristiwa pembebasan kota Makkah, Abu Lubabah memegang
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panji kaumnya. Dia meninggal dunia pada awall pemerintahan

Utsman menurut pendapat yang benar.

;, j$t oflt * eU; i; ;eJ'aly lsesungguhnya setelah itu beliau

SAI( melarqng memburuh ,lor-rlo, rumah). Yakni ular-ular yang

terdapat di rumah-rumah. Makna zhahir kalimat umum ini mencakup

semua rumah. Tapi Imam Malik mengkhususkannya pada rumah-

rumah penduduk Madinah. Ada pula yang berpendapat bahwa hal itu

khusus rumah-rumah di perkotaan. Terlepas dari semua pendapat ini,

boleh membunuh ular-ular di tempat-tempat yang tidak berpenghuni

atau di padang-padang pasir tanpa didahului oleh peringatan. At-

Tirmidzi meriwayatkan dari Ibnu Al Mubarak bahwa ia adalah ular

yang menyerupai perak dan ketika berjalan tidak berkelok-kelok.

tt-lt t's Qa adalah Awamir). Ini adalah perkataan Az-Zuhri

yang dia sisipkan dalam hadits. Hal itu telah dijelaskan oleh Ma'mar

dalam riwayatnya dari Az-Zuhri, dia menyebutkan hadits di atas dan

pada bagian akhirnya dia berkata, "Az-Zului berkata, 'Ia adalah

awamir'." Para pakar bahasa berkata, "Makna 'ummaarul buyuut'

adalah penghuni-penghuni rumah yang terdiri dari jin. Dinamakan

demikian karena mereka menghuninya dalam waktu yang lama.

Penamaan ini diambil dari kata "umr" yang bermakna menetap dalam

masa yang sangat lama."

Dalam riwayat Imam Muslim dari hadits Abu Sa'id, secara

marfu'disebutkan, ,Ed * ,** (*'* p-ft $$ ,tt? ?'At :g.'ul,
fji| l: ',.Ji'oti (Sesungguhnya rumah-rumah ini memiliki awamir

[penghuni-pengltuniJ, jika kalion melihotnya maks persempitlah

sebanyak tiga. Apabila ia pergi [maka biarknnlahJ, namun jika tidak

maka bunuhlah). Kemudian terjadi perbedaan mengenai maksud

kalimat 'sebanyak tiga'. Menurut sebagian ulama maknanya adalah

sebanyak tiga kali. Sebagian lagi berpendapat maknanya adalah

selama tiga hari. Adapun makna 'persempitlah' yakni ucapkan,

"Kalian berada dalam kesempitan dan kesulitan bila tinggal bersama

I Dalam naskah lain disebutkan : "Pada akhir pemerintahan Utsman"
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kami, atau jika menampakkan diri kepada kami, atau jika kalian
memusuhi kami."

yH' J -u")\i 
^;11 

;i e|j ,# e gt\|jt'*'Sai p<uaurrazzaq

berkaiu." Diriwayatkan dori Ma'mar, "Abu Lubabah melihalku atau

Zaid bin Khaththab melihutku'). Maksudnya bahwa Ma'mar menukil
riwayal ini ciari Az-Zuhrr dengan sanad seperti di atas, tetapi ada

keraguan tentang orang yang bertemu Abdullah bin Umar. Riwayat

Ma'mar ini dinukil Imam Muslim tanpa menyertakan lafazhnya.

Penyebutan lafazhnya dapat kita temukan dalam riwayat Imam

Ahmad dan Ath-Thabarani.

Ui 6.t33 (Riwayat ini dinukil pula oleh Yunus...).

Maksudnya, Yunus bin Yazid. Ibnu Uyainah yang dimaksud adalah

Sufyan. Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa keempat periwayat

ini (masing-masing; Yunus bin Zaid, Sufyan bin Uyainah, Ishaq Al
Kalbi dan Az-Zubaidi) telah menguatkan riwayat Ma'mar di atas.

Riwayat Yunus dinukil melalui sanad yang maushul oleh Imam

Muslim tanpa menyertakan lafazhnya. Adapun lafazhnya disebutkan

Abu Awanah. Riwayat Ibnu Uyainah dinukil melalui sanad yang

maushul oleh Ahmad dan Al Humaidi dalam kttab Musnad masing-

masing, dan dinukil pula oleh Imam Muslim dan Abu Daud. Lalu

dalam riwayat Imam Muslim disebutkan , -o:i 'il 'P, 'ra, ar o€ 1

:,ir.i, j. U.: ii lri,Ilt y i'^1tl ;1 '{-A.\i ,6:-.-j (Adapun rbnu timar

membunuh setiap ular yang ditemuinya. Maka dia dilihat oleh Abu
Lubabah bin Abdul Mundzir atau Zaid bin Al Khaththab). Sedangkan

riwayat Ishaq (yakni Ibnu Yahya Al Kalbi) kami temukan dalam

naskahnya. Adapun riwayat Az-Zubaidi (yakni Muhammad bin Al
Walid Al Himshi dinukil melalui sanad yang moushul oleh Imam

Muslim, dan dalam riwayatnya disebutkan, ) tj<i ,'-re i.lll i.li, jti

t* ,l 6lt)i'"*t 'l'|i qaUultah hin tJmar berkata, 'Maka aku tidak

membiarkan seekor ular pun yang aku lihat melainkan

membunuhnya). Kemudian dia memberi tambahan dalam riwayatnya.
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W ,1U.s ,sjj U;llt'SA pAr-Zulti berkatq, 'Kqmi melihat hol itu

[beliau lakukanJ karena racun yong ada pada ular'.).
g, t t c. '

f jrl z:ei; qi U.ti {b Jat ghalih, Ibnu Abi Hafsah,

Ibnu Mujomma' berkata...). Maksudnya, ketiga periwayat ini menukil
hadits di atas dari Az-Zthri, dan ketiganya menyebutkan bahwa yang

bertemu dengan Abdullah bin Umar adalah Abu Lubabah dan Zaidbin
Khaththab.

Riwayat Shalih (Ibnu Kaisan) dinukil melalui sanad yang

maushul oleh Imam Muslim tanpa menyertakan lafazlmya, dan lafazh

tersebut dinukil oleh Abu Awanah. Riwayat Abu Hafshah (yakni

Muhammad) kami temukan dalam naskahnya melalui jalur Abu
Ahmad dari Adi. Sementara riwayat Ibnu Mujamma' (yakni lbrahim
bin Ismail bin Mujamma' Al Anshari Al Madani) dinukil melalui
sanad yarrg moushul oleh Al Baghawi dan Ibnu As-Sakan dalam

kitab Ash-Shahabah.

Ibnu As-Sakan berkata, "Aku tidak menemukan periwayat yang

mengumpulkan Abu Lubabah dan Zaid bin Khaththab kecuali lbnu
Mujamma' dan Ja'far bin Burqan. Sementara riwayat keduanya dari

Az-Zuhi diperbincangkan oleh para ahli hadits." Nampaknya, Ibnu
As-Sakan mengabaikan keterangan Imam Bukhari yang dia nukil
sendiri dari Al Farabri. Maha Suci Allah Dzatyang tak pernah lalai.

Tapi ada kemungkinan beliau tidak mendapati riwayat itu memiliki
sanad yangmaushul (dari Ibnu Abi Hafshah dan Shalih).

Berdasarkan pernyataan Ibnu As-Sakan maka periwayat yang

mengumpulkan Abu Lubabah dan Zaid bin Khaththab berjumlah

empat orang. Akan tetapi tidak ada di antara mereka yang mendekati

tingkatan para periwayat yang menukil dengan lafazh'Abu Lubabah

atau Zaid bin Khaththab' kecuali Shalih bin Kaisan. Pada bab

berikutnya akan disebutkan dari jalur lain tanpa ada unsur keraguan

bahwa yang melihat Ibnu Umar adalah Abu Lubabah. Hal ini
menguatkan kecenderungan sikap Imam Bukhari yang mendahulukan

riwayat Hisyam bin Yusuf (yang hanya menyebut Abu Lubabah)

dibanding riwayat Ma'mar.
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Zaid bin Khaththab 
-saudara 

laki-laki Umar bin Khaththab-
tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini.

Menurut Ad-Dawudi, jin tidak dapat menampakkan diri dalam

bentuk dzu thufyatain dan tidak pula dalam bentuk abtar. Oleh karena

itu, Nabi SAW mengizinkan untuk membunuh keduanya. Pernyataan

ini akan ditanggapi kemudian.

Pada hadits di atas terdapat larangan membunuh ular-ular yang

terdapat di rumah-rumah, kecuali setelah diberi peringatan. Namun,
jika ular tersebut berasal dari jenis dzu thufyotain dan abtar, maka

boleh dibunuh tanpa memberi peringatan. Dalam hadits Abu Sa'id

yang dikutip Imam Muslim terdapat izin untuk membunuh selain

keduanya setelah memberi peringatan. Kemudian dalam hadits ini
disebutkan, "Jika ia pergi (maka biarkanlah), tapi bila tidak maka

bunuhlah karena sesungguhnya ia kofir."
Al Qurthubi berkata, "Perintah pada hadits ini bersifat irsyad

(bimbingan kepada yang lebih baik). Akan tetapi jika ular itu diyakini
membahayakan, maka wajib dibunuh."

15. Sebaik-Baik Harta Seorang Muslim adalah Kambing yang Ia
Ikuti di Lereng-Lereng Bukit

.A
4.t alJl

c

JGJI

J:" it J;r i6 ,jti .b ir qr"Gr::-it s-*-, sri c
''-b:e A, e';" ,b1t )t p r$""ri 'a-t; ,&,

,?. t, ?'o.etq::1c.b;lt et;:)
3300. Dari Abu Sa'id Al Khudri RA, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Hampir-hampir tiba masanya dimana sebaik-baik
harta seseorang adolah kambing yang ia ikuti di lereng-lereng
gunung dan sumber-sttmber air. Ia lari menyelamatkon ogamonyo

dari berbogai fitnah'."
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;u'rl*.': & ,.. \. , . i,o,1 i
'a3. itt'uet ot-t 6.1 fi,' & nr ti, Lf

,D(, pir *i e.;\?iL ;,;lrr9F * fr u:\:,

#' Ff q'A*,'r,i')t tr^i;,t",;srt
3301. Dari Abu Hurairah RA, bahwasannya Rasulullah sAw

bersabda, ,.Kepala kekufuran arah timur, keangkuhan dan

kesombongan ada pada pemilik kuda dan unta, Al Faddadin adalah

penduduk Wabar,dan ketenangan ada pada pemilik kambing'

'&', &i" ,{..1,' ji, 'rvi iJu,31i,-- ci s*; e'*
|J.-Lr,rr.

7;'r;rt 
uv}i;at Lf vi ,t- ti orlj it*: t i,Su" 4t"* :y,

4l €g@' ,1',t e*-- eJ,)' 
,a61rl )*i t'i o,-'tijlt e

.';i')
3302. Dari Uqbah bin Amr Abu Mas'ud, dia berkata,

"Rasulullah SAW mengisyaratkan dengan tangannya ke arah Yaman

seraya bersabda, 'lman pada Yaman di arah ini. Ketahuilah

sesungguhnya kekerasan dan keknsaran hati ada pada Al Faddadin di

sisi ekor-ekor unta dimana terbit kedua tanduk syetan pada fsukuJ

Rabi'ah dan Mudhar''"

riy iJrs *i y il' .p "o;t ,ti *; hr 'q3 ;;; ,rri 
'*

o h . 1.. .'.2i. o ?. ,.5,i ,o-'. o 1., , ilo ,i n7'"',rt ' ' o tc

ry r:tr cr\r.. t7r6Y ynllr rjL"6 f:\, CV'*
.tltbb 

"f 
, iVo')^,"Jt cr nU tt!'* ,t7Ar 6*4:

3303. Dari Abu Hurairun- nA, ,.r.*rru*r" *abi SAW

bersabda, ,,Apabila kalian mendengar suara ayam maka mohonlah

kepada Allah dari karunia-Nya karena sesungguhnya ia melihat

Malaikat, dan apabila kalian mendengar suara keledai maku
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berlindunglah kepada Allah dari syetan karena sesungguhnya ia
melihat syeton."

,* i' J;-rJ$ t# \t *r l' 1" ; io. y ,W ,f
Ly ,EV 'fi -'#i'ri- qu,';* ta't;1,'r:r;+ i,

I oz t z t t .t*f, ero ,F, q alL i.:J,; 
'r!, 

,9'* q#t
'iu .& r;U & ! i,l^.',Jr 'ar) ,.lr i:"r tr!;r, ;$\i
iu; o'.ti c '* l' 1" ; ,G. q )L: ,y :* e.?i:

"l' i, tr!\rr"'?'n{,
3304. Dari Atha', dia mendengar Jabir RA berkata, Rasulullah

SAW bersabda, "Jiko malam menjelang -atau sore hari- maka
tahanlah anak-anak kalian karena sesungguhnya pada saat itu syetan-
syeton berkeliaran/bertebaran. Jilca telah berlalu sesoat dari malam
maka bebaskanlah mereka. Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama
Allah karena sesungguhnya syetan tidak membuka pintu yang
tertutup."

Dia berkata: Ammar bin Dinar menceritakan kepadaku bahwa ia
mendengar Jabir bin Abdullah menceritakan sama seperti apa yang
dikabarkan Atha' kepadaku, namun dia tidak menyebutkan kalimat,
"Dan sebutlah nama Allah"-

,e ,* rl4 *j ^lrh, *'ulr'.i; ui :Ju" W
t;rr']ti:;iii ,U- tatl d.Jtl
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3305. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Satu ummat dari Bani Isra'il telah hilang dan mereka tidak tahu apa

yang dilakukannya. Sungguh menurutku [mereka ituJ telah menjelma

menjadi tikus; jika diberikan kepadanya air susu unto maka ia tidak

minum, dan jika diberikan kepadanya air susu kambing maka ia

minum."

Aku menceritakan kepada Ka'ab maka dia berkata, "Engkau

mendengar Nabi SAW mengucapkannya?" Aku berkata, "Benar!" Dia

pun mengulangi pertanyaan itu berkali-kali, maka aku berkata,

"Bukankah aku tidak membaca Taurat?"

Az

dl t6.:e

z zt

.d:;Lr. )rl

* ?" it"
. 

ta 
t o , oz

J gil Ur &- "lt
f))

lz

bt ,?, u,sb _t
ta.o 7 o1. t o.tc,;;;r l: ,i*l/r

y,';i *':e?,'
3306. Dari Aisyah RA, bahwasanya Nabi SAW bersabda

tentang wazagh (tokek) bahwa ia adalah fuwaisiq (fasik kecil). Aku

tidak mendengarnya memerintahkan untuk membunuhnya. Sementara

Sa'id bin Abi Waqqash mengaku bahwa Nabi SAW memerintahkan

untuk membunuhnya.

t.^,'*L',&h' ,i;'";r,;i'i?igrp?i"Ji #t c +,yl.J.-l>u,

gt;'r\r fr.A;i
3307. Dari Sa'id bin Al Musayyab, bahwa Ummu Syuraik

mengabarkan kepadanya, sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan

untuk membunuh tokek-tokek.

r; rjir ,p, y\t JbU, ,Sv,iG q- i' u1t "x.G *
t:?i l;L U,tb A6 .;;;lt'*i-: klt',r,-j;- ire ;*rut
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uu-f

3308. Dari Aisyah RA, dia beliau berkata: Rasulullah SAW
bersabda, "Bunuhlah dzu thu.fyatain karena sesungguhnya ia
memhutakan mata dun menggugurkon kondungan."

Riwayat ini dinukil pula oleh Hammad bin Salamah, "IJsamah
mengabarkan kepada kami."

'iy :Svj 'd,;f ,Uu u.G?
J tJ'i-i Hr'*,;-

3309. Dari Aisyah, dia berkata: Nabi SAW memerintahkan
membunuh abtar. Beliau bersabda, "sesungguhnya ia membutakan
mata dan menggugurkan kandungan."

,:6, ,f'r; ok -i ctLi'^E$ si ,/ *
cl y'r.*,rt'^),bi.L ?* &i *'?"t ,j,

.eu"rl ,4fi'8J ,i&t ,,:r- r:fi i
3310. Dari Ibnu aUi fr4ufaikah, bahwasanya Ibnu Umar biasa

membunuh ular-ular namun kemudian dia melarang membunuhnya.
Dia berkata, "Nabi SAW menghancurkan dinding-dinding miliknya
dan menemukan kulit ular. Beliau bersabda, 'Lihatlah dimana ia'.
Mereka pnn mencarinya. kemudian beliau bersabda, 'Bunuhlah ia'-
Maka aku membunuhnya karena hal itu."

';iri ) ,Jv'&': * \t * dt ri -i,;G d.q \;.i 'qi
.;)fu'ft)t .'usi,jt Lr:';y & qt;i;r lf i#'

3311. Kemudian aku mendapati Abu Lubabah maka dia
mengabarkan kepadaku bahwasanya Nabi SAW bersabda, "Janganlah
kalian membunuh ular-ular kecuali setiap abtar dzu thufyatain,
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karena sesungguhnya ia menggugurkon kandungan dan membutakan

mnta, maka bunuhlah ia."

?gt J:r. ok'fi'fr it * et'*
3312. Dari Nafi', dari Ibnu Umar bahwasanya dia biasa

membunuh ular-ular.

, 
j; i,:,t,'oi'd.11 I ';:^;(J \P;

t4*'A..J;G

*j*:;')V ,Y,r 6?
.\
alll

3313. Maka Abu Lubabah menceritakan kepadanya

sesungguhnya Nabi SAW melarang untuk membunuh ular-ular rumah,

maka beliau pun menghentikan perbuatan itu.

Keterangan Hadits.
Kedua, hadits Abu Sa'id Al lftudri, "Hompir-hampir tiba

masonya sebaik-baik harta seorong muslim...". Hadits ini telah

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang iman dan akan

dijelaskan pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

Catatan:
Pertama, AlMizzi menyebutkan dalam kitab Al Athraf dalam

rangka mengikuti Abu Mas'ud bahwa Imam Bukhari menyebutkan

hadits dari jalur ini pada pembahasan tentang upeti. Namun,

pernyataan ini tidak benar. Bahkan hadits yang dimaksud hanya

terdapat dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan.

Kedua, dalam kebanyakan riwayat sebelum hadits Abu Sa'id

tercantum, "bab sebaik-baik harta seorang muslim adalah kambing

yang ia ikuti dilereng-lereng bukit". Namun, judul bab ini tidak

disebutkan dalam riwayat An-Nasafi dan tidak disebutkan oleh Al
Ismaili. Jika diteliti maka versi terakhir ini lebih tepat. Sebab hadits-
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hadits yang disebutkan sesudah hadits Abu Sa'id tidak ada kaitannya

dengan kambing, kecuali hadits Abu Hurairah.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA tentang kepala kekufuran.

gF * 4, oli 6"polo keknfiran di arah timur). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, rlr.Lir')a (Ke arah timur). Hal ini

memberi isyarat akan kerasnya kekufuran orang-orang Majusi, karena

kerajaan Persia dan bangsa Arab yang mengikuti mereka saat itu
berada di bagian timur bila dilihat dari kota Madinah. Mereka berada

pada puncak kekerasan, takabbur dan keangkuhan hinggaraja mereka
merobek-robek surat Nabi SAW seperti akan disebutkan. Fitnah terus

berlangsung dari arah timur seperti akan dijelaskan pada pembahasan

tentang fitnah dan cobaan.

'ptt (Dan keangkuhan).Ini adalah sifat yang cukup dikenal, di

antaranya adalah bangga terhadap diri sendiri. Adapun kata khuyala'
artinya sombong dan merendahkan orang lain.

4tri'iri @t faddaadiin). Demikian yang dinukil oleh

kebanyakan periwayat. Abu Ubaid meriwayatkan dari Abu Ammar
Asy-Syaibani bahwa ia membacanya Fadaadiid. Dia berkata bahwa
ini adalah bentuk jamak dari katafaddaan artinya sapi yang digunakan
untuk membajak tanah. Al Khaththabi berkata, *Al 

faddaad adalah
alat untuk membajak tanah".

Berdasarkan versi pertama maka Al Faddadiin adalah bentuk
jamak dari katafaddaan, artinya orang yang mengeraskan suara pada

untanya dan kudanya serta ladangnya maupun selainnya. Al fadiid
artinya suara yang sangat keras. Al Akhfasy meriwayatkan 

-namundia menilainya lemah- bahwa yang dimaksud dengan Al Faddaadiin
adalah orang yang tinggal di fadaafid bentuk jamak dari fadfad, yaitu
gurun. Akan tetapi pendapt ini cukup jauh dari kebenaran.

Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna meriwayatkanbahwa Al
faddadiin adalah para pemilik unta yang banyak, antara 200 sampai

1000 ekor. Sedangkan menurut versi Abu Ammar Asy-Syaibani yang
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membaca dengan lafazh fadaadin, maka yang dimaksud adalah para

para pemilikfaddaadiin (yakni sapi untuk membajak tanah).

Pendapat pertama (yak i yang mengatakan bahwa faddaadiin
adalah mereka yang mengeraskan suaranya pada unta, kuda, ladang

dan sebagainya) didukung oleh lafazh hadits sesudahnya yaitu, Ub)

fli -u\i S'tli y it"at e iN, (Kekasaran hati ada pada

faddadin di pangkal ekor-ekor unto).

Abu Al Abbas berkata, *Al 
faddadiin adalah para penggembala

dan pemilik unta." Al Khaththabi berkata: Hanya saja mereka dicela

karena sikap ntereka yang hanya menyibukkan diri mengurus urusan

mereka dan melalaikan urusan agam3, dan hal itu mengakibatkan hati

mereka menjadi keras.

i'it J"tf fenduduk nomaden). Yakni mereka yang bukan

penduduk menetap (madar). Karena bangsa Arab mengatakan untuk

para pemilik peradaban sebagai penduduk madar sedangkan untuk

penduduk pedusunan/pedalaman disebut penduduk wabar (nomaden).

Sebagian ulama mempertanyakan penyebutan "wobor" setelah

penyebutan "kuda". Mereka berkata, "sesungguhnya kuda tidak

memiliki bulu yang panjang". Akan tetapi pertanyaan ini tidak perlu

terjadi, sebab katav'abar di sini artinya penduduk yang tidak menetap

(seperti telah dijelaskan), bukan bermakna bulu pada binatang.

Adapun lafazh di bagian akhir hadits, "Pada suku Rabi'ah don

Mudhar", maksudnya faddaadiin itu berasal dari mereka.

A:$il| (Dan ketenongan). Kata ini dapat bermakna tenang,

diam serta tawadhu'. Ibnu Khalawaih berkata, "Tidak ada yang

sepadan dengannya dari segi pola kata kecuali kata dhariibah pada

perkataan mereka, "ala fulan dhariibah", yakni si fulan berkewajiban

membayar upeti tertentu.

Hanya saja para pemilik kambing dikhususkan dengan sifat itu

karena umumnya mereka tidak seperti pemilik unta yang berusaha

untuk memperkaya diri dan menumpuk harta, dimana kedua sifat ini

melahirkan keangkuhan dan kesombongan. Menurut sebagian ulama
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bahwa yang dimaksud pemilik kambing adalah penduduk Yaman.
Sebab kebanyakan hervan ternak mereka adalah kambing, berbeda
dengan suku Rabi'ah dan Mudhar yang umumnya adalah pemilik
unta. Ibnrr Majah meriwayatkan dari hadits Ummu Hani', ;* ulr'01
,?'-;, W.LP Fri' €y,t.,q jd *t y Etr lSesungguhnya Nabi SAW

bersabcla kepadanya,'Peliharalah kombing karena sesungguhnya

padanya terdcrpat berkah' .).

Keempat, hadits Abu Mas'ud tentang fitnah.

lq)' 
''J6 #t *:yrJr f to' ..rr; lt'J*: jtlti (Rasutuilah

SAW mengisyaratkan dengan iangannya ke arah Yaman seraya
bersabda, "lman..."). Hal ini menjadi bantahan bagi mereka yang
mengatakan bahr,l,a yang dimaksud dengan sabdanya, "Yaman" adalah
orang-orang Anshar, dengan dalil bahwa asal usul mereka adalah dari
Yaman. Sebab isyarat beliau ke arah Yaman menunjukkan bahwa
yang dimaksud adalah penduduk Yaman saat itu bukan mereka yang
dahulunya berasal dari Yaman. Faktor lahiriah pujian terhadap
penduduk Yaman adalah sikap mereka yang sangat cepat menerima
keimanan. Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan sikap mereka
menerima berita gembira ketika bani Tamim tidak menerimanya.
Silahkan lihat bagian awal pembahasan tentang awal mula penciptaan.
Hadits ini akan dijelaskan lebih detil pada bagian awal pembahasan

tentang keutamaan, dan akan dijelaskan pula perbedaan lafazh "al
imanyamani".

Adapun kalimat "qarnao asy-syaithaan" (Kedua tanduk
syetan), yakni kedua sisi kepalanya. Al Khaththabi berkata, "Kalimat
'dua tanduk syetan' dijadikan perumpamaan akan hal-hal yang tidak
terpuji." Sedangkan kalimat "lembut hati", yakni sesungguhnya
penutup hati setiap salah seorang mereka adalah tipis atau lembut. Jika
penutup itu lembut (tipis) niscaya sesuatu akan segera menembus
kepada apa yang ada dibaliknya.

Kelimo, hadits Abu Hurairah RA, tentang suara ayam dan
keledai.
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Hadits ini termasuk salah satu hadits yang dinukil oleh lima

iman ahli dari Qutaibah melalui sanad seperti diatas.

*:t:, ,O ii,; ri1 @pabila kalion mendengar suaro ayam).

Kata'ad-diiknh' adalahbentuk ja*ak dari kata 'ad-diik'artinya ayam

jantan. Ayam memiliki keistimewaan yang tidak dimiliki oleh hewan

lainnya, yaitu mengetahui waktu-waktu malam. Karena sesungguhnya

ayam membagi waktu untuk berkokok dengan pembagian yang

hampir-hampir tidak berbeda-beda. Ayam akan terus menerus

berkokok sebelum fajar dan sesudahnya. Hal ini hampir-hampir tidak

mengalami kekeliruan, baik malam itu panjang atau pendek. Dari sini

sebagian ulama madzhab syaf i berfatwa untuk menjadikan ayam

yang terlatih sebagai patokan waktu. Hal ini didukung oleh hadits

yang akan saya sebutkan dari Zaidbin Khalid.

&U'c.,f, $$ lSrtungguhnya ia melihat Malaikat).Iyadh berkata,

..Adapun sebab bagi perbuatan itu adalah harapan untuk di-amtn-kan

oleh malaikat atas doa-doa dan harapan mendapatkan permohonan

ampun serta kesaksian mereka dengan penuh keikhlasan. Dari sini

dapat diambil dalil tentang disukainya berdoa ketika bersama orang-

orang shalih untuk mendapatkan berkah. Ibnu Hibban menukil satu

riwayat seraya men-shahii-kannya dan riwayat ini dinukil pula oleh

Abu Daud dan Ibnu Ahmad dari hadits Sa'id bin I(halik dari Nabi

SAw, :y3' Jl iUXti i:ljilr rjlj 1 (Jangonlah kalian mencaci maki

ayam karena sesungguhnya ia memonggil untuk shalat). Dalam

riwayat Al Bazzar dari jalur ini disebutkan latar belakang sabda nabi

sAw tersebut, yaitu suatu ketika ada ayam berkokok maka seseolang

melaknatnya sehingga Nabi SAW mengucapkan sabda tersebut. Al

Hulaimi berkata, "Disimpulkan darinya bahwa segala sesuatu yang

bisa dimanfaatkan kebaikannya tidak patut untuk dicaci atau

dilecehkan, bahkatt hendaknya dimuliakan dan diperlakukan dengan

baik." Dia juga berkata. "Makna 'sesungguhnya ia memanggil untuk

shalat'bukan berarti ayam mengucapkan perkataan 'hendaklah kalian

shalat, atau 'shalat telah masuk'. Namun, maksudnya bahwa telah

menjadi kebiasaan ayam untuk berkokok saat fajar terbit dan ketika
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matahari tergelincir, dan hal ini sudah menjadi fitrah yang ditetapkan
Allah.

.. ? . c . . t
JL;,r.Jl d;f ;ii""1 r5l3 (Apabila kalian mendengar suoro keledai).

An-l"lasa'i menambahkan dari

gonggongan anjing).

hadits Jabir, viKir C$ (dan

SW s1:'d! $arena sesungguhnya ia melihat syelon). Ath-

Thabari meriwayatkan dari hadits Abu Rafi' dari Nabi SAW, 'ri|X- l

* trvt irr r1fi,6 3.xi ori rif .,tdif 'd;f;-\1 6;h?,,s1-,?')ql
(Tidaklah keledai bersuara fmeringkikJ melainkan ia melihat syetan
atau syetan menampakkan diri kepadanya. Apabila terjadi demikian
maks sebutlah namo Allqh dan bershalawatlah kepadaku). Dia
berkata, "Faidah perintah untuk berlindung kepada Allah adalah
kerena apa yang dikhawatirkan dari syetan dan keburukan was-
wasnya. Maka hendaklah seseorang berlindung kepada Allah dalam
menolak hal itu."

Ad-Dawudi berkata, "Kita dapat mengambil beberapa pelajaran
dari ayam, yaitu suara yang bagus, bangun pada waktu akhir malam,
rasa cemburu, sikap dermawan, dan sering melakukan hubungan
intim."

Keenam, hadits Jabir yang disebutkan Imam Bukhari dari jalur
lain sebagaimana yang akan dijelaskan. Orang yang mengucapkan,
"Dia berkata, 'Amr mengabarkan kepadaku'," adalah Juraij. Adapun
Ishaq yang disebutkan pada bagian awal sanad-nya adalah (Ishaq)
Ibnu Rahawaih seperti tercantum dalam riwayat Abu Nu'aim. Namun,
ada pula kemungkinan yang dimaksud adalah Ibnu Manshur. Al Mizzi
dalam kitabnya Al Athraf telah melakukan kelalaian 

-mengikutiKhalaf- karena menisbatkan hadits tersebut ke tempat ini.
Ketujuh, hadits Abu Hurairah RA tentang satu umat dari bani

Isra'il yang hilang.

,tii' ft u'rf 1 q'|: (sungguh menurutku [mereka ituJ telah

menjelma menjadi tikus). Dalam riwayat Imam Muslim dari jalur lain
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dari Ibnu Sirin disebutkan, Pt 'd q-:.q ,;.?'i'fi U.i 6: ,"47 iriir
'i.-F 1" frti 'i qu G. el'i; ,:i.'P (Tikus merupakan jelmaan, dan

bukti atas hal itu bahwasannya diletakkan di hadaponnya air susu

kambing, makn ia meminumnya dun diletakkan di hadapannya air
susu unlo mako ia tidak meminumnya).

$E U:$"! (Aku menceritakan kepada Ka'ab). Orang yang

mengucapkan perkataan ini adalah Abu Hurairah. Sementara dalam

riwayat Muslim disebutkan, "Ka'ab berkata kepadanya, 'Apakah

engkau mendengar (ucapan) ini?"'
c.'ort'Ft'f;l\ii ,';jjj (Aku berkata, "Bukankah oku tidak membaca

Taurat). Ini adalah pertanyaan dalam bentuk pengingkaran. Dalam

riwayat Muslim disebutkan, irl;ilr 'rr" U;!6i (Bukankoh ridak

diturunkan kepadaku Taurat). Dari riwayat ini dipetik satu pelajaran

bahwa Abu Hurairah tidak pernah belajar dari Ahli kitab, dan

bahwasannya seorang sahabat yang seperti itu apabila mengabarkan

sesuatu yang tidak berada dalam ruang ijtihad dan logika, maka hadits

tersebut rnemiliki hukum yang marfu' (langsung dari Nabi SAW).
Lalu sikap Ka'ab yang berdiam dan tidak membantah Abu Hurairah

menunjukan bukti kewaraannya. Seakan-akan keduanya belum

mendapatkan hadits Ibnu Mas'ud.

Adapun hadits Ibnu Mas'ud tersebut adalah, lu' * 4, y'f\'t
u€ wi ,W r) rtr i:;ii |tr" n 3rr tr ,j6.i 'r-)^rtiyar'{-;: #
U.t'& j-:^rt'aS'ir lOirrburkan di sisi Nabi SAI( kera dan babi

maka beliau bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak menjadikan

keturunan dan tidak pula penerus untuk sesuotu yang dirubah.

Sungguh ia telah menjadi kera dan babi sebelum itu'.). Atas dasar ini

dipahami sabda beliau SAW, iftir 11 6l]i 1 (Sungguh menurutku

fmereka itu/ telah menjelma menjadi tikus). Seakan-akan beliau SAW
berpraduga demikian, kemudian diberitahukan bahwa tikus bukanlah
jelmaan dari umat yang hilang itu.
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lbnu Qutaibah berkata, "Hal itu jika hadits ini shohih (dan
demikianlah yang sebenarnya), tetapi jika tidak maka kera dan babi
merupakan jelmaan dan berketurunan. Saya (Ibnu Hajar) katakan,
"Haclits tersebut shahih dan pembahasan mengenai hal ini akan
diianjutkan pada bagian akhir pembahasan tentang cerita para nabi.

Kedel*pan, hadits Aisyah RA, "sesungguhnya Nabi SAW
bersabda tentang tokek bahwa ia adalah fiwaisiq (fasiq kecil). Tapi
aku tidak mendengar beliau memerintahkan membunuhnya." Ini
adalah perkataan Aisyah RA. Ibnu At-Tin berkata, "Tidak ada hujjah
padanya, karena keadaan Aisyah yang tidak mendengarnya bukan
menjadi kemestian bahwa perintah tersebut tidak pernah ada.
Sementara selainnya telah mendengarnya dari Rasulullah SAW.,,

Saya (lbnu Hajar) katakan, telah disebutkan dari Aisyah melalui
jalur lain yang dinukil Imam Ahmad dan Ibnu Majah bahwasannya di
rumahnya terdapat anak panah yang siap digunakan. Ketika har itu
ditanyakan maka dia berkata, "Kami menggunakannya untuk
membunuh tokek. Karena Rasulullah sAw mengabarkan kepada kami
ketika Ibrahim dilemparkan ke dalam api, tidak ada di muka bumi
binatang melata kecuali berusaha untuk memadamkan api selain
tokek. Ia justru meniup api itu. Oleh karena itu, Nabi SAW
memerintahkan untuk membunuhnya." Akan tetapi riwayat di dalam
kitab shahih Bukhari lebih akurat. Barangkali Aisyah RA mendengar
hal itu dari sebagian sahabat, dan penggunaan lafazh'mengabarkan
kepada kami' hanya dalam konteks majaz, yakni sahabat
mengabarkan kepada kami. sebagaimana perkataan Tsabit Al Bunani,
"Imran berkhutbah kepada kami" padahal maksudnya Imran
berkhutbah di hadapan penduduk Basrah, karena Tsabit tidak
mendengar khutbah tersebut.

,fil €ri'i.'$- f:i fsr'ad bin Abi Ll'oqqosh mengaku). orang

yang mengucapkan perkataan ini kemungkinan adalah Urwah,
sehingga hadits itu dianggap memiliki sanad yang muttashil
(bersambung), karena Urwah mendengar langsung dari Sa,ad.
Kemungkinan pula yang mengucapkan adalah Aisyah sehingga
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riwayat ini dianggap sebagai riwayat orang-orang yang berada pada

satu tingkatan. Kemungkinan lain bahwa yang mengucapkannya

adalah Az-Zuhi sehingga sanqd hadits dianggap munqathi '(terputus).

Kemungkinan terakhir nampaknya lebih kuat, karena Ad-

Daraquthni meriwayatkannya di dalam kitab Al Gharq'ib dari jalur

Ibnu Wahab dari Yunus dan Malik, keduanya dari Ibnu Syihab dari

Urwah dari Aisyah, Nabi SAW bersabda tentang tokek bahwa ia
adalah salah satu binatang yang fasik. Kemudian dari Ibnu Sihab, dari

Sa'ad bin Abi Waqqash disebutkan, ,Pr';i *t y il' .,IIa trr lpi ti
g:'lt (Sesungguhnya Rasulullah SAW memerintahkon untuk

membunuh tokek). Hadits Aisyah telah diriwayatkan pula oleh Imam

Muslim, An-Nasa'i, Ibnu Majah, dan Ibnu Hibban melalui jalur Ibnu

Wahab tanpa mengutip hadits Sa'ad. Kemudian Imam Muslim, Abu
Daud, Ahmad dan Ibnu Hibban meriwayatkan dari jalur Ma'mar dari

Az-Zuhridari Amir bin Sa'ad dari bapaknya, *'t * n' *!a ufr Li

t-'ti t*;:t L:i, ;^rVt gati SAI{ memerintahkan membunuh tokek

dan menamainya sebagai binatang fasik). Seakan-akan Az-Zuhri
menukilnya dari Ma'mar melalui sanad yang moushul dan

menukilnya dari Yunus melalui sanad yang mursal. Namun, saya

belum melihat ulama yang menyitir hal itu di antara para pensyarah

Shahih Bukhari dan tidak pula para penulis kitab Al Athraaf.

Kesembilan, hadits Ummu Syuraik bahwa Nabi SAW
memerintahkan membunuh tokek. Demikian Imam Bukhari menukil

secara ringkas dan, dia akan menyebutkannya kembali dengan redaksi

lebih lengkap pada kisah Ibrahim dalam pembahasan tentang cerita

para nabi. Begitu pula kandungan hadits ini telah dijelaskan dalam

hadits Aisyah (yang sebelumnya) dengan redaksi yang lebih lengkap.

Ummu Syuraik yang dimaksud adalah Ghuzayyah. Ada pula

yang mengatakan namanya adalah Ghuzailah. Dikatakan ia berasal

dari bani Amiriyah Quraisyiah. Namun, ada yang mengatakan berasal

dari kalangan Anshar dan dari suku Daus.
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Kesepuluh, hadits Aisyah tentang perintah membunuh dzu

thufyatain dan abtar. Imam Bukhari menyebutkannya dengan dua
sanqd yang sampai kepada Aisyah, lalu dia menyebutkan sesudahnya

hadits lbnu Umar mengenai hal itu dari Abu Lubabah melalui dua
jalur. Riwayat ini telah disebutkan melalui jalur lain pada awal bab di
atas.

- - " ! '' ? 'lk og '.P 
;.t"ai lsesungguhnya lbnu Umar biasa,JS'f cr')15J1 

,

membunuh ular-ular kemudian dia melarangnya). Orang yang
melarang di sini adalah Ibnu Umar sendiri, dan penyebab larangan
tersebut juga telah dia jelaskan. Pada awalmya Ibnu Umar berpegang

dengan cakupan umum perintah beliau untuk membunuh ular. Abu
Daud meriwayatkan dari Aisyah, dari Nabi SAW, ;,o ,utlit r3lir

e'r"JJ ";aii aw $1 ?rnuhlah ulqr, dan barangsiapa yong

meninggalkannya karena khawatir akon dibalas maka dia bukan
termasuk dariku).'f .! y. ai ii rYse i:6 tt y ii,' & '$r ,ir

(Sesungguhnya nabi SAW menghancurkan tembok miliknya dan
mendapati kulit ular). Demikian tersebut di tempat ini langsung dari
Nabi SAW. Sementara Imam Muslim meriwayatkan dari jalur lain
dengan sanad yang mauqa/melalui Al-Laits dari Nafi', { ,;.tl Ul bt

, o t .ojui .lq G icirir 'r+,j, ,r4;-;jl ,)t Vafu":f et:.r;'d 
'e;:il. * jt

6,# 1 ,u.g ;i'Jt$ &)Ada:;,*it ,-re'rt (sesungguhnya Abu Lubabah

berbicara dengan lbnu (.lmar untuk membukakan baginya pintu di
tempat pemukimannya untuk memperpendek jalannya ke masjid, lalu
duo pemuda mendapati kulit ular. Ibnu Umar berkata, 'Carilah ia dan
bunuhlah'. Abu Lubabah berkata, 'Janganlah kalian
membunuhnya'.).Sementara dari jalur Yahya bin Sa'id dan Umar bin
Nafi' dari Nafi' seperti itu. Kemungkinan peristiwa ini terjadi dua kali,
sebagaimana yang diindikasikan oleh perkataan Ibnu Umar pada

riwayat di atas, "Maka aku membunuhnya karena hal itu", dan dia
pula yang mengucapkan perkataan, "Aku bertemu Abu Lubabah".
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;,f* qs ot:..1' tj* | (Janganlah kalian membunuh

utor-utm kec)ah setiap abtar dzu thufyotain). Iika pengecualian ini

dianggap muttashil (bersambung) maka ia menjadi bantahan bagi

mereka yang mengatakan bahwa Dzu Thufyatain serta Al Abtar tidak

termasuk ular. Akan tetapi ada pula kemungkinan pengecualian itu

munqhthi, (terputus), yakni akan tetapi bunuhlah setiap Dzu

Thufyatain. Kata "ol jinnan" merupakan bentuk jamak dari kata 'jaan'

artinya ular yang kecil. Sebagian lagi mengatakan yang tipis dan

sangat kecil. Ada pula yang mengatakan ia adalah ular yang halus dan

putih.

Kesebelas, hadits Aisyah dan Ibnu umar tentang lima binatang

yang tidak ada dosa bagi orang yang ihram untuk membunuhnya.

Dalam hadits Aisyah disebutkan 'al hudya' sedangkan dalam hadits

Ibnu Umar 'al fooda'aft'. Kedua kata ini diingkari oleh Tsabit dalam

kitab Ad-Dala'il. Dia berkata, 'oKata yang benar adalah 'al hudya'ah'

atau'al hudayya'. " Dia juga berkata, "Adapun yang benar lafazh'al

fuudya' tidak termasuk ini, bahkan ia berasal dari kata 'tahaddiy'

(menantang). Dikatakan 'fulan yatafuadda fulanan' yakni si fulan

menantang dan berusaha mengalahkan si fulan. Sementara dari Abu

Hatim dikatakan, "Penduduk Hijaz menyebut jenis burung ini dengan

nama 'al hudyaa'dan bentuk jamaknya adalah 'al hudaadiy'. Namun,

keduanya tidak benar." Berbeda dengan Abu Hatim, Al Azhari justru

membenarkannya seraya berkata, *Al fludyoa merupakan bentuk

tashghir (ungkapan untuk menunjukkan yang kecil dari sesuatu) dari

kata al badyu." Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang

haji.

;.1 y tt

FATHI'L BAARI - 2LI



, -, ^ ,
:Ju &j qti ^lt *f* 

-*)l
l'.

oooo
) zl,z Czl,z ] z z.z(,-rliJlr (L_-t>.-il1 L!, )i'dl )

16. Apabilah Lalat Jatuh di Minuman Salah Seorang Kamu Maka
Hendaklah Ia Membenamkannya, Karena Sesungguhnya Pada

Satah Satu dari Kedua Sayapnya terdapat Penyakit dan pada

Sayap yang lainnya Terdapat Penyembuh (obat). Dan Lima Jenis

tsinatang yang Dianggap Fasik (Boleh) Dibunuh Di Tanah
Haram

:, .,. o. l.ct c,
4-:.jte t' oS-f f.i. t.-t , $ o z

J:,u- O4t t "r^,'rfiiLijrl
3314. Dari Urwah, dari Aisyah RA, dari Nabi SAW, beliau

bersabda, "Lima binatangfasik ftoleh) dibunuh di tanah haram; tikus,

kalajengking, elang, gagak, dan anjing aquur (yang suka menggigit

[galakJ);'

*i * \t ,u :t Ji;'oi ,;A; \' nr';L ;. :t y *
-i$t ^.)L rr- x ?;: 'ij'"pt; Lrrtllr r "# 

'i6
ii^;r, *t At r', *lr'JKr, i r\,asr,

3315. Dari Abdullah bin ,*u, RA, bahwasanya Rasulullah

SAW bersabda, "Lima jenis binatang yang barangsiapa

membunuhnya dan dia dalam keadaan ihram maka tidak ada dosa

baginya; kalajengking, tikus, anjing aquur (yang suka menggigit),

gagak, dan elang."

ti'r?r,a:!t t)'? ilv ^*r\ri:L\t *r l' l" d /.G *"4.ry ,,r-Ar y 8+t{t,,-,r!!r tL?, ,"e;),tt

-'*t C:r'^r;-';r tp ,ulr 'b AAr ry*rr ab') lt*t
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3316. Dari Jabir bin Abdullah RA, dari Nabi SAW beliau

bersabda, "Tutuploh bejana, ikatlah mulut-mulut kantong oir, kuncilah
pintu-pintu, lindungilah anak-anak kalian saat sore hari karena

sesungguhnya jin soat itu berkeliaran dan menyambar, dan

padamkanlah lampuJampu ketika tidur karena sesungguhnya

fuwaisiq (tikus) terkadong menggulingkan lampu dan membakar

penghuni rumoh."

Ibnu Jarir dan Habib berkata: Diriwayatkan dari Atha', "Karena

sesungguhnya bagi syetan-syetan."

ui )b q. *i y i, ,,r- at Jyt'{ tK 
'ju 

ar * d
l^;L 'J. i" 'u,.? rt * 'u 6fu ,ir! 6|i oY-iy,lr5y

,1, Xt,p :t J;, J,1 ;:# *i fu ,1tk6L1luu

t,*\r q'Jl)-\,r, .t;? ei 6 €"'6i,&'s
.aU y.i t.,iulra t:t, :lu ^y l' f '* Li^t * eri\
,f ii; ou=t;': ,)d ;1t'a;'Jtr) .;4',* ilV i a.u',

.,lut -r-o * t-\t f €t;) ; ;:;..,'lr
3317. Dari Abdullah, Otu berkata: Kami p.*d *rru*u

Rasulullah SAW di suatu goa, lalu turun ayat 'wal murshalati urfa'
(Demi yang diutus untuk membawa kebaikan). Kami pun sedang

mempelajarinya dari mulut beliau dan tiba-tiba seekor ular keluar dari

lubangnya. Kami segera memburu untuk membunuhnya namun ia
mendahului kami masuk ke dalam lubangnya. Rasulullah SAW

bersabda, "la telah dilindungi dari keburuksnmu sebagaimana kamu

dil indungi dari ke burukannyo."
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Dari Isra'il, dari Al A'masy, dari lbrahim, dari Alqamah, dari
Abdullah... seperti itu. Dia berkata, "sungguh kami menerima dari
mulutnya saat masih basah". Riwayat ini dinukil pula oleh Abu
Awanah dari Mughirah.

Hafsh, Abu Muawiyah dan Sulaiman berkata: Diriwayatkan dari
Al A'masy, dari Ibrahim, dari Al Aswad, dari Abdullah.

*i f i' ,k dt ,r" t1i:L hr ,.r'* *t ,f f,,J f
i ,yU t-ee:i l,r rl:* ,x ri!a:, :t C rtltiiyr LLi :iu
r'c't ( c ' t Lit 

-tn-, df .lr l^:i r::q lu .uo \t ;t*or-p €.,tq*_ ,_,_ q , 
Lp,r*\,,;1";7f

3318. Dari Nafi', dari lbnu Umar RA, dari Nabi SAW beliau
bersabda, "Seorang wanita masuk nerako karena seekor kucing yang
dia ikat. Dia tidok memberinya makan dan tidak membiarkannya
makan serangga-serangga di permukaan bumi."

Dia berkata, Ubaidillah bin Sa'id Al Maqburi menceritakan
kepada kami dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW... seperti itu.

Ji :Jv *i f h' ;* |, J;r'oi A \" uer r;.) o_,i *
,ry ie/" :)Wr;6 ^tx'^\t:lur;:;3 

|;.1,ftr' ',4 I
.i;ti 

^a )A!l i' i'rt ;tu alu,e.;i'i
3319. Dari Abu Hurairah RA, sesungguhnya Rasulullah SAW

bersabda, "Seorang di antara para nabi singgah di bawah pohon, lalu
dia digigit seekor semut, maka dia memerintahkan perbekalannya
dikeluarkan dari bawah pohon itu kemudian memerintahkan agar
rumah semut itu dibakar dengan api. Maka Allah mewahyukan
kepadonya, 'Mengapa bukan seekor semut soja?"'
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Keteranqan Hadits:
Yang perlu diperhatikan pertama kali adalah bahwa dalam

riwayat As-Sarakhsi di tempat ini tercantum bab "Apabila Seekor

Lalat Jatuh di Minuman Salah Seorang Kamu maka Hendaklah Ia

Membenamkannya". Tapi tidak ada makna penyebutan bab itu di

tempat ini. Kemuciian dalam riwayatnya disebutkan pula bab "Lima

Binatang yang Dianggap F'asik." Namun, judul bab ini tidak tercantum

dalam riwayat selainnya, dan inilah yang lebih tepat.

Kedua belos, hadits Jabir RA. Adapun Katsir yang disebut

dalam sanad-nya adalah Ibnu Syinzhir Al Bashari. Ibnu Ma'in

berkata, "Dia tidak diperhitungkan sedikitpun'" A1 Hakim

berkomentar, "Maksudnya, Ibnu Syinzhir tidak memiliki riwayat yang

patut diperhitungkan." Pada kali yang lain, Ibnu Ma'in berkomentar

tentang Ibnu Syinzhir, "Dia periwayat yang shalih." Pernyataan Serupa

dikemukakan oleh Imam Ahmad.

Ibnu Abi Adi berkata, "Aku berharap hadits-haditsnya lurus

(baik),,. saya (Ibnu Hajar) katakan, dia tidak memiliki hadits dalam

Shahih Bukhari selain hadits ini (yang didukung oleh periwayat lain

seperti anda lihat sendiri di bagian akhir hadits), dan hadits tentang

memberi salam kepada orang yang shalat. Rir'vayatnya ini, juga

memiliki pendukung yang dikutip oleh Imam Muslim dari Abu Az-

Zubair dari Jabir.
'^;!3 (Dia menisbatkannyo langsung kepada Rasultrllah).

Demikian yang tercantum cli tempat ini. Sementara dalam riwayat Al

Ismaili dari dua jalur dari Hammad binZaid, dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda..."

bl, rjill gutuplah wadah-wadah). Maksudnya, pasanglah

penutupnya. Pada pembahasan tentang sifat iblis disebutkan, "Dan

tutuplah wadahmu serta sebutlah nama Allah meskipun engkau hanya

meletakkon sesuatu padanya." Masalah ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang minuman.
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ti:ii Ukatlah). Maksudnya, ikat dan kuatkan ikatannya. Kata al

wikaa'adalah nama sesuatu yang digunakan untuk menutup kantong
air.

ti*i: (Dan kuncilah). Maksuduya, tutuplah. Dikatakan 'ajftu
al baab ' artinya saya menutup pintu. Al Qaz"v2 berkata, "Dikatakan,
'jafa'tu al baab 'artinya aku menutup pintu." Akan tetapi Ibnu At-Tin
berkata, "Aku tidak melihat orang yang mengatakan demikian selain
dia, dan pernyataannya perlu diteliti, karena huruf akhir kata ajitfuu
adalah/a', sedangkan huruf akhir pada kata jafa'tu adalah hamzah.

Kemudian dalam riwayat terdahulu ditambahkan, "Don tutuplah
pintu-pintu serta sebutlah nama Allah, karena sesungguhnya syetan
tidak membuka pintu yang lertutup."

,$ri (Dan peganglah). Kumpulkanlah ia kepada kamu.

Maksudnya, tahaniah mereka untuk bergerak secara bebas pada saat

tersebut.

:6it f (Ketilca sore hari). Dalam riwayat terdahulu di bab ini

disebutkan, '5s* ,'j< 'pi ii #!' '* ti\ (Apabita malam tetah

menjelang atau telah sore hari, tahanlah anak-anak kalian).
zilrlz ']*r' 'd i6 6*rna sesungguhnya jin waktu itu

berkeliaran dan menyambar). Dalam riwayat terdahulu disebutkan,
"Kareno sesungguhnya syetan-syetan bertebaran saat itu dan apabila
telah berlalu sesaat dari malam." Dalarn riwayat Al Kasymihani
disebutkan, *Apabila telah pergi."

yiii, of 1X*rro fuwaisiqah [si fosik lcecil).Ia adalah tikus

seperti telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.
o7, (Menggutingkan). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,

U7 63 (Mungkin saja ia menumpahlcan). Pada pembahasan tentang

meminta izin akan disebutkan hadits lbnu Umar dari Nabi SAW, f
fl1t q "€.:; d ,tft ,fy gongonlah kolian membiarkan opi di

rumoh-rumah lcalian ketilo kolian tidur).
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Imam An-Nawawi berkata, "Hal ini bersifat umum termasuk api

lampu dan selainnya. Adapun lampu-lampu tidur yang tergantung jika

dikhawatirkan akan menimbulkan kebakaran, maka termasuk pula

dalam hal ini. Namun, jika dirasa aman sebagaimana umumnya maka

diperbolehkan karena tidak ada faktor yang menjadi dasar

pelarangan."

Al Qurthubi berkata, "Semua perintah dalam masalah ini masuk

kategori irsyad (bimbingan kepada yang lebih baik) menuju

kemaslahatan, tetapi ada pula kemungkinan termasuk anjuran.

Terutama bagi mereka yang melakukan hal itu dengan niat berpegang

kepada perintah." Menurut Ibnu Al Arabi, sebagian orang mengira

bahwa perintah menutup pintu-pintu bersifat umum pada setiap waktu.

Padahal sebenarnya tidak demikian, bahkan perintah tersebut terkait

dengan waktu malam. Seakan-akan pengkhususan malam dengan hal

itu dikarenakan pada umumnya siang hari merupakan waktu orang-

orang terjaga, berbeda dengan waktu malam. Semua itu kembali

kepada syetan, karena ia yang menuntun tikus untuk membakar

rumah.

*#.ly 1e ,f +t gi it'Su lttnu Jorir dan Habib

berkata, diriwayatkan dari Atha', "Kareno sesungguhnya bagi

syetan-syetan. "). Maksudnya, Ibnu Juraij dan Habib (yakni Ibnu Al
Mu'allim) menukil hadits ini dari Atha' dari Aisyah seperti versi

Katsir bin Syinzhir. Hanya saja keduanya mengatakan, "Karena

sesungguhnya syeton." Berbeda dengan riwayat Ibnu Syinzhir,

" Karena sesungguhnya j in. "

Riwayat Ibnu Juraij yang dimaksud telah disebutkan melalui

sanad yang maushul di bagian awal bab ini. Sedangkan riwayat Habib

disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Imam Ahmad dan Abu

Ya'la dari Hammad bin Salamah dari Habib.

Ketiga belas, hadits Ibnu Mas'ud tentang kisah ular yang keluar

dari liangnya saat mereka mempelajari ayat dari Rasulullah SAW.

*i (Dalam keadaan basah). Maksudnya, masih dalam keadaan

segar di awal beliau membacakannya, kondisi ini digambarkan
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sebagai sesuatu yang basah. Lalu maksud daripada 'sesuatu yang

basah' di sini adalah mulut beliau SAW. Yakni mereka menerima ayat

itu dari beliau sebelum bibirnya mengering setelah membacanya. Tapi

ada juga kemungkinan yang dimaksud adalah kemudahan dalam

mempelajarinya. Namun, kemungkinan pertama lebih tepat.

6? e\ g €? 4i $a telah dilindungi dari keburukan

kamu sebagaimana kamu dilindungi dari keburuknnnya). Maksudnya

tindakan kalian yang membunuhnya adalah buruk baginya meskipun

baik menurut kalian.

Hadits ini mengandung keterangan yang membolehkan

membunuh ular di tanah Haram dan ketika di lubangnya.

Keempat belas dan Kelima belas, hadits Ibnu Umar dan Abu

Hurairah RA yang dinukil dari jalur Ubaidillah bin Umar Al Umari

dari Nafi', dari Ibnu Umar, dari Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah.

?4',f ist? ti.i eii.rij (Riwoyat ini dinukil pula oleh Abu Awanah

dari Mughirah). Yakni dari Mughirah dari Ibrahim. Jalur riwayat Abu
Awanah akan disebutkan pada tafsir surah Al Mursalaat.

$ tj:"\t f e,i.\C '#\t,f i;'i.'ot;&tfu-:6 i:iW J,6t

i' f (Hafsh, Abu Mu'awiyah don Sulaiman bin Qarm berkata:

Diriwayatkan dari Al A'masy, dari lbrahim, dari Al Aswad, dari
Abdullah). Hafsh yang dimaksud adalah lbnu Ghiyats. Maksud Imam
Bukhari adalah menjelaskan bahwa ketiga periwayat ini menyelisihi

Isra'il, dimana mereka mengganti Alqamah dengan Al Aswad.

Riwayat Hafsh dinukil oleh Imam Bukhari dengan sanad yarg
maushul pada pembahasan tentang haji. Riwayat Abu Muawiyah

dikutip oleh Imam Ahmad dan juga terdapat dalam Shahih Muslim.

Sedangkan riwayat Sulaiman bin Qarm belum saya temukan sonad-

nya yang lengkap.

ii:}t '*lls (seorang wanita masuk). Saya belum menemukan

tentang namanya. Namun, dalam salah satu riwayat disebutkan bahwa

dia berasal dari Himyar, dan dalam riwayat lain dikatakan wanita itu
berasal dari bani Israil. Imam Muslim menukil hal serupa. Akan tetapi
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pada dasarnya kedua riwayat itu tidak bertentangan, karena sebagian

suku Himyar memeluk agama Yahudi. oleh karena itu, sekali waktu

dinisbatkan kepada sukunya dan pada kali lain dinisbatkan kepada

kabilahnya. Keterangan yang menunjukkan hal itu tercantum di dalam

kitab At Ba'ats karya Al Baihaqi. Iyadh mengemukakan pernyataan ini

sebagai salah satu kemungkinan. Sehubungan dengan ini Imam An-

Nawawi mengingkarinya.

:t e (Karena kucing). Maksudnya, dengan sebab kucing'

Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah yang dinukil Imam

Muslim disebutkan, "Karena perbuatannya mengikat kucing". Tapi

hal ini semakna dengan yang sebelumnya. Al Hirroh adalah kucing

betina, sedangkan yang jantan disebut al hirr. Bentuk jamak dari kata

al hirr adalah hirarah, sama seperti kata qird yangjamaknya adalah

qiradah. Sedangkan bentuk jamak kata hirrah adalah hirar, sama

seperti lafazh qirbah yang jamaknya adalah qirab.

Dalam hadits Jabir pada pembahasan tentang gerhana

disebutkan,q 17 er:ut',hy;t.,f ,tii;r ra4,:,,l1V 'tA W *i3
(Ditampakkan kepadaku neraka maka aku melihat padanya seorang

wanita dari bani Israil disil<sa karena kucing mililcnya).

;a\\t ;rl; 6 (Dari serangga-serangga di permukaaan bumi).

Maksudnya, semua serangga dan binatang di permukaaan bumi seperti

tikus dan sebagainya. An-Nawawi meriwayatkan dengan lafazh

hasya'lsy dan maknanya adalah tumbuh-tumbuhan di permukaan

bumi. Kemudian dia berkata, "Versi ini lemah atau salah'"

Makna zhahir hadits menyatakan bahwa wanita tersebut disiksa

karena membtrnuh kucing dengan cara menahannya. Iyadh berkata,

"Kemungkinan wanita yang dimaksud adalah wanita kafir, maka dia

disiksa dalam neraka. Atau dia disiksa dengan penghisaban, sebab

barangsiapa yang dihisab secara teliti sama halnya dengan diadzab.

Kemungkinan pula wanita tersebut adalah wanita kafir maka ia disiksa

karena kekufrrannya ditambah adzab karena perbuatannya itu. Atau dia

seorang wanita muslimah lalu disiksa dengan sebab perbuatarurya."
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Imam An-Nawawi berkat4 "Menurutku yang lebih tepat ia
adalah wanita muslimah, hanya saja ia masuk neraka dengan sebab
kemaksiatan tersebut." Demikianlah yang dikatakan oleh Imam An-
Nawawi.

Pandangan yang menyebutkan bahwa ia adalah wanita kafir
didukung oleh riwayat AI Baihaqi di kitab Al Ba'ts Wa An-Nusyur,
dan Abu Nu'aim di kitab Torikh Asbahan, dari hadits Aisyah dan di
dalamnya disebutkan kisah tersebut bersama Abu Hurairah. Kemudian
riwayat yang dimaksud dinukil oleh Imam Ahmad secara lengkap.

Pada hadits ini terdapat keterangan yang membolehkan untuk
memiliki kucing dan mengikatnya jika tidak lalai memberinya makan
dan minum. Lalu diikutkan kepadanya selain kucing diantara hewan-
hewan yang semakna dengannya. Hadits ini menjelaskan pula bahwa
kucing tidak dimiliki hanya saja wajib bagi yang menahannya untuk
memberinya makan. Demikian dikatakan oleh Imam Al eurthubi.
Akan tetapi tidak ada di dalam hadits indikasi ke arah itu.

Faidah lain dari hadits adalah kewajiban memberi nafkah
kepada hewan bagi yang memilikinya. Hal ini dikatakan oleh Imam
An-Nawawi. Namun pernyataannya masih perlu ditinjau lebih lanjut
karena dalam hadits itu tidak disebutkan bahwa kucing itu adalah
milik wanita tadi. Hanya saja pada kalimat ..Kucing miliknya,,

-sebagaimana 
dalam riwayat Hammam- terdapat indikasi yang

mendukung pandangan ini.
Keenam belas, hadits Abu Hurairah RA tentang seorang nabi

yang membakar perkampungan semut.

O?lu qr';i t (Kemudran dia memerintahkan untuk membakar

rumahnya). Yakni rumah semut. dalam riwayat Az-Zulvi dala
pembahasan tentang jihad disebutkan, "Dio memerintahkan
membakar perkampungan semut." Perkampungan semut adalah
tempat perkumpulan mereka. Bangsa Arab biasa membedakan nama
tempat tinggal. Tempat tinggal manusia disebut wathan (negeri),
tempat tinggal unta disebut 'athan, tempat tinggal singa disebut ariin
dan ghabah, tempat tinggal krjang disebut kanas, tempat tinggal
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biawak disebut wiiaar, tempat tinggal burung disebut 'usy, tempat

tinggal tawon disebut kur, tempat tinggal yarbu' (marmot) disebut

nctrtq, dan tempat tinggal semut disebut qaryah.

i.r-t2 z*\t4 lUungopa bukan seekor semut). Kata namlaft bisa

dibaca dengan baris fathaft (yakni namlatan) dengan asumsi bahwa

sebelumnya ada kata yang terhapus dimana selengkapnya adalah,

"Mengapa engkau tidak membakar seekor semut saja yang telah

meyakitimu tanpa harus membakar semut lainnya yang tidak

melakukan kejahatan."

Hadits ini drjadikan dalil tentang bolehnya membakar hewan

yang mengganggu berdasarkan bahwa syariat sebelum kita merupakan

syariat bagi kita selama tidak disebutkan dalam syariat kita keterangan

yang menghapusnya, terutama apabila disebutkan melalui lisan

pembawa syariat keterangan yang memberi asumsi tentang baiknya

hal itu. Akan tetapi disebutkan di dalam syariat kita larangan untuk

menyiksa dengan api.

Imam An-Nawawi berkata, hadits di atas dipahami bahwa

perbuatan itu diperbolehkan pada syariat nabi tersebut, yaitu

diperbolehkan membunuh semut dan menyiksa dengan api. Karena

nabi tersebut tidak dicela karena sifatnya yang membunuh dan tidak

pula karena perbuatannya yang membakar, bahkan yang dicela karena

ia membunuh lebih dari seekor semut. Adapun dalam syariat kita,

maka tidak diperbolehkan membunuh hewan dengan api kecuali

dalam rangka qishash beserta syaratnya. Demikian pula tidak boleh

bagi kita membunuh semut berdasarkan hadits Abbas di dalam kitab

Ansunon, F,t ai]Jr ,f ,f ,# J-1 y iirr & n.3t 
'01

(sesungguhnya Nabi SAW melarang membunuh semut dan lebah).

Ulama selainnya seperti Al Khaththabi mengaitkan bahwa

larangan membunuh semut adalah khusus semut As-Sulaimani. Al
Baghawi berkata, "Semut kecil yang dinamakan adz-dzur boleh

dibunuh." Penulis kitab Al Istiqsha'menukil dari Ash-Shumairi yang

juga ditegaskan oleh Al Khaththabi. Namun, pernyataan An-Nawawi

bahwa membunuh dan membakar diperbolehkan pada syariat nabi
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tersebut perlu ditinjau kembali. Karena jika demikian niscaya nabi itu
tidak ditegur sama sekali setelah jelas perbuatannya memiliki latar

belakang, yaitu bahwa nabi yang dimaksud melewati perkampungan
yang telah dibinasakan oleh Allah karena dosa-dosa para

penghuninya, maka nabi itu berdiri merasa heran seraya berkata, "Ya
Tuhan, sungguh di antara mereka terdapat anak-anak, hewan ternak

dan yang tidak memiliki dosa." Kemudian dia singgah dibawah pohon

dan terjadilah kisah seperti di atas. Allah hendak menjelaskan

kepadanya bahwa jenis yang menyakiti dibunuh meskipun ia tidak
menyakiti. Demikian pula anak-anaknya dapat dibunuh meskipun

belum bisa menyakiti.

Inilah makna lahiriah dari kisah itu, dan jika terbukti akurat niscaya

menjadi keharusan untuk berpegang kepadanya. Kesimpulannya nabi itu
tidak ditegur sebagai pengingkaran atas apa yang dia lahrkan bahkan

sebagai jawaban baginya dan penjelasan terhadap hikmah sehingga

penduduk perkampungan itu dibinasakan seluruhnya. AUah membuat
permisalan kepadanya dengan hal itrl yakni jika terjadi percampuran

antara mereka yang patut dibinasakan dengan yang lainny4 lalu tidak ada

jalan lain untuk membinasakan mereka yang patut dibinasakan kecuali
membinasakan semuany4 maka dalam kondisi demikian boleh
dibinasakan selunrhnya tanpa memilatr antara yang patut dibinasakan dan

yang tidak patut. Dalam pembahasan fikih terdapat sejumlah kasus yang

serup4 misalnya saat orang-orang kafir menjadikan kaum muslimin
sebagai perisai dan selainnya.

Al Karmani berkata, "Semut tidak dibebani syariat, lalu
mengapa diisyaratkan dalam hadits sekiranya nabi itu membakar

seekor semut saja niscaya diperbolehkan padahal qishash hanya dapat

dilakukan sesuai dengan kejahatan berdasarkan firman Allah,'Dan
bolason kejahatan adolah kejahatan yang serupa dengannya'."
Kemudian dia menjawab bahwa mungkin menghukum dengan cara

membakar diperbolehkan bagi nabi tersebut. Namun dia berkata,

"Perkataan kami bahwa 'membakar dibolehkan' tidak dapat diterima.
Sebab jika demikian niscaya nabi itu tidak akan dicela atas

perbuatannya." Lalu beliau menjawab pula bahwa seseorang yang
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memiliki kedudukan tinggi terkadang dicela bila melakukan perbuatan

menyelisihi hal yang lebih utama. Demikian nukilan dari Al Karmani.

Namun, penggunakan kata 'celaan' tidak etis dikaitkan dengan

kedudukan seorang nabi, maka sepatutnya diungkapkan dengan kata

teguran.

Al Qurthubi berkata, "Makna zhahir hadits ini menyatakan

bahwa nabi tersebut ditegur oleh Allah karena telah menuntut balas

untuk dirinya dengan cara membinasakan satu kelompok, dimana

yang menyakitinya hanya satu. Padahal yang lebih pantas untuk

dilakukannya adalah bersabar dan memberi maaf. Seakan-akan bagi

dirinya, ini menyakiti anak keturunan Adam sementara kehormatan

manusia lebih agung daripada hewan. Sekiranya dia mengabaikan

asumsi itu dan tidak melakukan pembalasan niscaya dia tidak

ditegur." Dia juga berkata, "Perkara yang mendukung hal ini adalah

ketetapan dasar bahwa para nabi adalah ma'shum, dan mereka lebih

mengetahui tentang Allah serta hukum-hukum-Nya daripada yang

lain, dan paling takut kepada-Nya di antara manusia.

Catatan
Kata an-namlah adalah bentuk tunggal dari kata an-naml

sedangkan bentuk jamaknya dari kata jarnak ini adalah nimal. Semut

merupakan hewan yang paling hebat siasatnya dalam mencari rezeki.

Di antara urusannya yang menakjubkan adalah jika ia mendapat

sesuatu meskipun sedikit niscaya akan diberitahukan kepada yang

lainnya. Ia menyimpan pada musim panas untuk makanan musim

dingin. Jika ia khawatir makanan tersebut rusak di dalam lubang

niscaya ia mengeluarkannya kepermukaan tanah. Dan jika tempatnya

digali niscaya tampak berliku-liku agar tidak mengalir padanya air

hujan. Tidak ada di antara hewan yang membawa sesuatu lebih berat

daripada dirinya sendiri.

t*At f\i iht 6oUt satu umat di antara umat-umat yang

bertasbih).' Hul ini dijadikan dalil bahwa hewan-hewan bertasbih

I Kalimat ini tidak terdapat pada naskah Shahih Bukhari yang banyak beredar.
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kepada Allah. Ia menjadi dalil pula bagi mereka yang memahami

firmannya, "Dan tak ada sesuatupun melainkan bertasbih memuii-

Nye", sebagaimana makna yang sebenarnya. Namun, ditanggapi

bahwa yang demikian tidak menghalangi untuk dipahami dalam

bentuk majaz, yakni bahwa ia menjadi faktor yang mendorong

seseorang untuk bertasbih.

17. ApabilaLalatJatuh pada Minuman Salah Seorang di Antara
Kamu maka hendaklah Ia Membenamkannya, karena

Sesungguhnya pada Salah Satu dari Kedua Sayapnya terdapat
Penyakit dan pada Sayap yang lainnya

terdapat Penyembuh.

'*:t ,se ,i;.& ir e:r;;"} (i'*x ,JG F i * *
'? ,'^:-"Ji; "€ri 7t? *; ,,61::t €', r;t ,*) * ht *

ir;"t ,s?\trit; +v ,sL\€ oY'^L:1,

3320. Dari Ubaid bin Hunain, dia berkata: Aku mendengar Abu
Hurairah berkata: Nabi SAW bersabda, *Apabila lalat jatuh pada

minuman saloh seorang di antara kamu mako hendaklah ia
membenamlrannya kemudian menyingkirkannya (membuangnya),

korena sesungguhnya pada salah satu dari kedua sayapnya terdapat

penyakit dan pada yang lainnya terdapat penyembuh."

tcz \. . . '-zc.t 1 o.4j, drl dt o-,tf d.t ,f:Ju
to,tr-.

4l:4r

t/ o..l -. eJ-e
l'J,'

is :ju-

1. :. ). r r...
dJl sLp At dy-l ,f
t .l.t -. ,. 1.
&+l/ J .t ,rlt ,P -J<,

c 7, -. t -l.o-, ,.J.\>), 4--^)t, oly-t f,.r,

A ?5 :at q'i'*?,6 l*. ^#'rG 
q-;L l.*? -'pir

u,*,
3321. Dari Abu Hurairah RA, dari Rasulullah SAW, beliau

bersabda, "Diberi ampunan bagi seorong wanita pezina yang
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o. z ).

d/l dJ, d})l

l,'
:J$ *j

melewati seekor anjing di atas sumur sedang menjulurkan lidah -dia
berkata hampir-hampir ia dibunuh oleh raso haus- maka wanita itu
melepaskan sepatunya dan mengikat dengan kerudungnya lalu
mengeluarkan air untuknyo, maka diampuni baginya karena hal itu."

tc., ,a'e,t ...'i.'-v "t,.. tf , r.os','

* j-*l L3 La d.ul tJ ,:-p)t 'a a:)Li->:dqra- Ju

^l;\t,k 4,*';;,t q;"dL o_ri f /&
t , a. )z 2 o t

er* )j Llf ^) ti. a*>t-1lr J-*; I
3322. Sufyan berkata: Aku menghafalnya dari Az-Zuhri

sebagaimana halnya engkau disini, Ubaidullah mengabarkan

kepadaku dari Ibnu Abbas, dari Abu Thalhah RA, dari nabi SAW,
beliau bersabda, "Malaikst tidak akan memasuki rumah yang di
dalamnya ada anjing dan gambar."

ri t4:3 \t *,';L ; I' f * gt *
':ry' ,Yr;i*j*

3323. Dari Nafi', dari Abdullah bin Umar RA, sesungguhnya

Rasulullah SAW memerintahkan untuk membunuh anjing.

1

aJ-, -tl 'g(>' l)
1tz^/ ,/ ol c z ct/ n,,rdl '"' :^l- r 4-I9 AlJlv\J

C. o/

.z*rv',)t ')i o";',)t
3324. Dari Abu Salamah, bahwasanya Abu Hurairah RA

menceritakan kepadanya, Rasulullah SAW bersabda, "Barangsiapa
yang memelihara anjing, maka setiop hari amalannya berkurang satu
qirath, kecuali onjing penjaga tonamqn atau anjing penjaga hewan

ternak."

\t -* At'Jy.,

J,:)tJ;.,
t1 ,LtV ,";

2 /4 2
- -6- t -a I

.t 6-117 trl ol
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3325. Dari Sufyan bin Abi Zuhah Asy-Syana'i, dia mendengar

Rasulullah SAW bersabda, "Borangsiapa memelihara anjing yang
tidak untuk menjaga tonomon dan tidak menjaga ternak niscaya
amolnya akan berkurang satu qirath setiop hari.,, Sa'ib berkata,
"Engkau mendengarnya dari Rasulullah SAW?" Dia menjawab,
"Benar demi Tuhan kiblat ini."

Keterangan:
Ketujuh belas, hadits Abu Hurairah tentang lalat yang jatuh

dalam wadah atau bejana, yang akan dijelaskan pada pembahasan
tentang pengobatan.

Catatan
Dalam riwayat Abu Dzar dari sebagian gurunya seberum hadits

ini disebutkan, "Apabila lalat jatuh...". Dia menyebutkannya seperti
lafazh hadits Abu Hurairah. Namun, pffo periwayat rainnya tidak
mencantumkan lafazh tersebut, dan inilah yang lebih tepat. Karena
hadits-hadits yang disebutkan sesudahnya tidak berkaitan dengan
masalah itu sebagaimana kasus sebelumnya.

Kedelopon belos, hadits Abu Hurairah tentang wanita yang
memberi minum anjing. Penjelasannya akan disebutkan pada bagian
akhir pembahasan tentang cerita para nabi, ketika menyebutkan
biografi Isa Ibnu Maryam.

Kesembilan belas, hadits Abu Thalhah tentang gambar yang
akan dijelaskan pada pembahasan tentang pakaian.

t

,tb

e
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Keduo puluh, hadits Ibnu Umar, dia berkata, *Nabi SAW

memerintqhkan membunuh anjing." Hadits ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang berburu.

Keduq puluh satu, hadits Abu Hurairah, "Barangsiapa yang

memelihara anjing amalannya okan berkurang" hadits ini telah

dijelaskan pada pembahasan tentang pertanian.

Keduo pulult dua, hadits Sufyan bin Abi Zuhair yang semakna

dengan itu dan yang telah disebutkan juga pada pembahasan tentang
pertanian.

Penutup
Pembahasan tentang awal mula penciptaan telah memuat 160

hadits marfu'. 22 di antaranya adalah hadits mu'allaq, dan sisanya

memiliki sanad yang maushul. Hadits-hadits yang diulang baik pada

pembahasan ini maupun pada pembahasan sebelumnya sebanyak 93

hadits dan yang tidak diulang sebanyak 67 hadits. Hadits-hadits ini
diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali hadits Imran bin
Hushain tentang awal mula penciptaan, hadits Umar mengenai

masalah itu, hadits Abu Hurairah tentang matahari dan bulan dilipat,
hadits Ibnu Abbas tentang kunjungan Jibril, hadits Ibnu Umar tentang
anjing, hadits Ya'la bin Umaiyah"Dan mereka berseru wahai Malill',
hadits Ibnu Mas'ud tentang melihat Jibril, hadits Aisyah tentang
mimpi, hadits Imran "Aku melihat ke surga", hadits Sahal tentang
tingkatan{ingkatan di surga, hadits Anas "Di surga terdapat satu
pohon", hadits Abu Hurairah mengenai masalah itu, hadits Ibnu
Abbas tentang demam, hadits Aisyah tentang pembunuhan ayah

Hudzaifah, dan hadits Abu Hurairah "Apobila lalat jatuh di bejana".
Dalam pembahasan ini ini juga terdapat 40 atsar dari sahabat dan

tabi'in.
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60. KITAB CERITA PARA NABI

Demikian yang tercantum pada sebagian naskah riwayat

Karimah. Begitu juga dalam riwayat Abu Ali bin Syibawaih. Hanya

saja dia mengutip ayat (yang akan disebutkan berikut) sebelum kata

bab. Mengenai jumlah para nabi telah disebutkan dalam hadits Abu

Dzar dari Nabi SAW bahwa mereka sebanyak 124.000 dan 313 di

antaranya adalah rasul. Hadits ini dinlai shohih oleh Ibnu Hibban.

Kata al anbiya' adalah bentuk jamak dari kata an-nabiy dan

terkadang dibaca dengan menggunakan huruf hamzah (an-nabi') yang

berasal dari kata an-naba', dan tanpa huruf harnzah yang berasal dari

kata an-nubtruwah yang berarti tinggi.

Kenabian merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada siapa

yang dikehendak-Nya. Tidak ada seorang pun yang dapat mencapai

kedudukan tersebut dengan ilmunya, bahkan tidak ada yang berhak

mendapatkannya dengan menggunakan kekuasaannya.

Makna nabi secara hakiki dalam terminologi syariat adalah

orang yang mencapai atau memperoleh kenabian. Hal ini tidak

dikembalikan kepada jasad nabi itu dan tidak pula kepada salah satu

dari sifat-sifatnya, bahkan seseorang diangkat menjadi nabi bukan

karena ilmu yang dimilikinya. Adapun yang menjadi patokan utama

adalah pemberitahuan Allah kepadanya "Sungguh aku telah

memberikan kabar kepadamu atau menjadikanmu sebagai nabi". Atas

dasar ini maka kenabian tidak batal dengan sebab kematian

sebagaimana ia tidak batal dengan sebab tidur dan lalai.
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1. Penciptaan Adam dan Keturunannya
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Shalshaal: Tanah yang dicampur dengan pasir. Ia berbunyi

sebagaimana bunyi tembikar. Sebagian mengatakan maknanya adalah
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muntin (busuk) namun maksudnya adalah shal (tanah liat). Seperti

dikatakan sharual baab dan sharsharal baab (pintu itu berbunyi) yaitu
ketika ditutup. Demikian pula kata 'kabknbtuhu' sama dengan
'kababtuhu' yang maknanya adalah aku membuatnya tersungkur ke

tanah.

Famarrat bihi: Keharnilan terus berlangsung padanya hingga ia
menyempurnakannya. An laa tasjud: Hendaklah engkau bersujud.

Firman Allah, "lngatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifoh di muka

bumi'. " (Qs.Al Baqarah [2]: 30)

Ibnu Abbas berkata, "Firman-Nya 'lamma alaihaa haafizh',
yakni melainkan ada penjaganya. Fii kabad; dalam penciptaan yang
sangat sulit. Wariisya: Harta." Ulama selainnya berkata, "Kata ar-
riyaasy dan ar-riisy adalah satu, yaitu apa yang tampak dari pakaian."
Maa tumnuun: Setetes mani di rahim wanita.

Mujahid berkata, "Firman-Nya, innahu alaa raj'ihi laqaadir
(sesungguhnya Dia mampu mengembalikannya) yakni air mani di
tempat saluran kencing. Segala sesuatu yang diciptakannya adalah
syaf (genap); langit adalah genap. Al llatr adalah Allah Azza Wajalla.

Firman-Nya, fii ahsani taqwiim: Dalam sebaik-baik penciptaan.

Asfala saafilin (tempat paling rendah); kecuali orang yang beriman.
Khusira: Sesat. Kemudian Dia membuat pengecualian seraya

berfirman,' Kecuali orang-oran g yang beriman' .

Laazib: Menyertai dan tidak pernah lepas. Nunsyi'ukum (kami
menjadikan kamu): Dalam bentuk apapun yang kami kehendaki.
Nusabbihu bifoamdika (kami bertasbih memuji-Mu): Kami
mengagungkan-Mu.

Abu Aliyah berkata, "Firman-Nya,fatalaqqa adamu min rabbihi
kalimaat (Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya), ia
adalah firman-Nya, Rabbanaa zhalamna anfusana (Wahai Tuhan
kami, sungguh kami telah menzhalimi diri-diri kami)." Fa
azallahuma: Ia menggelincirkan keduanya. Yatasannah: Berubah.

Aasin: Yang berubah. Al Masnuun: Yang mengalami perubahan.

Hama'a bentuk jamak dari kata ham'ah artinya tanah yang berubah.
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Yakhshifuan (keduanya menambal): Mengambil penambal. Min
waraqil jannah (dari daun-daun surga): Keduanya menyusun daun-
daun menambal sebagiannya kepada sebagian yang lain.

Sau'aatihimaa; merupakan kiasan dari kemaluan keduanya.

Wamataa'in ilaa hiin (kesenangan hingga waktu yang ditentukan);
dari saat ini hingga hari kiamat. Kata hiin menurut orang Arab adalah

mulai sesaat hingga tak ada batasannya. Qabiiluhu: Generasinya yang

ia termasuk di dalamnya.
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3326.Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, Uetiau bersabda,

*Allah menciptakan Adam dan panjangnya enam puluh hasta
kemudian Allah berfirman, 'Pergilah dan ucapkan solam kepada para
malaikat itu lalu dengarkan penghormatan yang mereka ucapkan
kepadamu, ia adalah salam untukrnu dan salam bagi keturunanmu'.

Beliau berkata, 'Assolomu Alaikum' (kesejahteraan atas kalian).
Mereka menjawab, 'Assalamu Akaiko wa rahmatullah' (semoga

kesejahteraan dan rohmat Allah atasmu). Mereka menambah kalimat
'wa rahmatullah'. Setiap orangyang masuk surga sama seperti postur
Adam. Ciptaan terus berkurang hingga saat ini."
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3327. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Rombongan pertama yang masuk surga sama seperti bulan

malam purnama, kemudian yang setelah mereka sama seperti bintang
yang paling terang di langit. Mereka tidak kencing, tidak buang air
besar, tidak meludah dan tidak mengeluarkan ingus. Sisfr-slsir
mereka emas don keringat mereka minyak kesturi. Pedupaan mereka

adaloh uluwwah sedangkan al alanjuj adalah kayu minyak wangi.

Pasangan-pasangan mereka bidadari. Postur mereka adalah sama

seperti bapak mereka Adam setinggi enam puluh hosta ke langit."
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3328. Dari Zainab binti Abi Salamah, dari Ummu Salamah,

Ummu Sulaim berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya Allah tidak
malu terhadap kebenaran, maka apakah wanita wajib mandi jika
bermimpi?" Beliau bersabda, *Ya! Apabila dia melihat air
(mengaluarkan mani)." IJmmu Salamah tertawa dan berkata, "Apakah
wanita bermimpi?" Rasulullah SAW bersabda, "Lalu dari manakah

kcmiripan dengan anak? "
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Anas RA, dia berkata: Berita kedatangan Nabi SAW
ke Madinah sampai kepada Abdullah bin Salam. Maka Abdullah bin
Salam mendatanginya dan berkata, *Aku bertanya kepadamu tentang

tiga perkara yang tidak diketahui kecuali oleh seorang nabi". Dia
berkata, *Apakah tanda pertama di antara tanda-tanda hari kiamat?

Apakah makanan pertama yang dimakan oleh penghuni surga?

Darimanakah sehingga seorang anak mirip dengan bapaknya dan

karena apa sehingga ia mirip dengan paman-paman dari pihak

ibunya?" Rasulullah SAW bersaMa" "Jibril telah mengabarkan

kepadaku tentang ira." Abdullah berkata "Itu adalah musuh kaum
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Yahudi dari kalangan malaikat." Rasulullah SAW bersabda, "Adapun

tanda kiamat yang pertama adalah api yang menghalau manusia dari

timur ke barat. Sedangkan makanan pertoma yang dimakan oleh

penghuni surgo adalah limpa ikan paus. Adapun keserupaan pada

anak maks sesungguhnya seseorong apabila melakukan hubungan

dengan wanito lalu air maninya lebih banyaUbbih kuat maka

kemiripan sama dengannya. Namun bila air mani wanita ilu yang

lebih banyaWebih kuat maks akan lebih mirip dengan ibunya." Dia
berkata, *Aku bersaksi sesungguhnya engkau adalah Rasulullah."

Kemudian dia berkata, "Wahai Rasulullah, sesungguhnya orang-orang

Yahudi adalah kaum pendusta. Jika mereka mengetahui keislamanku

sebelum engkau bertanya kepada mereka niscaya mereka akan

berdusta di hadapanmu." Lalu orang-orang Yahudi datang sementara

Abdullah masuk ke dalam rumah. Rasulullah SAW bertanya,

"Bagaimanakoh kedudukan Abdullah bin Salam pada kalian?"

Mereka menjawab, "Ia adalah orang yang paling berilmu di antara

kami dan anak dari seorang yang paling berilmu di antara kami, orang

yang paling mengetahui berita di antara kami dan anak dari seorang

yang paling mengetahui berita diantara kami." Rasulullah SAW

bertanya, "Bagaimana pendapat kalian jika Abdullah masuk Islam?"

Mereka berkata, "Semoga Allah melindunginya dari hal itu." Maka

Abdullah keluar dan berkata, "Aku bersaksi bahwasanya tidak ada

sesembahan yang sesungguhnya kecuali Allah dan aku bersaksi

bahw.asanya Muhammad adalah utusan Allah." Mereka berkata,

"Orang yang terburuk di antara kami anak dari orang yang terburuk di

antara kami." Mereka pun mencacinya.

#";* r;': ^:v?" .k
..o, '.lir.o1'e..wil ,;t F l,tr

, a,. z )cz \.. . '-,o.t 1 o.

,4t t' 4:, erl 6_4) oJ-P C_) f
i'3t ,Ft \Li l|Fr?t ; \';

3330. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW sama seperti itu,

yakni kalau bukan karena bani Isra'il niscaya daging tidak rusak, dan
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kalau bukan karena Hawa' niscaya seorang wanita tidak akan

berkhianat terhadap suaminya.
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3331. Dari Abu Hazim, dari Abu Hurairah RA, dia berkata:
Rasulullah SAW bersabda, "Berwasiatlah terhadap wanita, karena
sesungguhnya wanita diciptakan dari tulang rusuk, dan sesungguhnya
yang paling bengkok pada tulang rusuk adalah bagian yang paling
atas. Apabila engkau hendak meluruskannya niscaya engkau
mematahkannya dan jika engkau membiarkannya niscaya ia
senantiasa bengkok. Maka berwasiatlah (untuk bersikap baik)
terhadap wanita."
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3332. Dari Abdullah, Rasulullah SAW --dan ia adalah orang

yang benar dan dibenarkan- menceritakan kepada kami,
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"Sesungguhnya salah seorang diantara komu dikumpulkan poda perut

ibunya selama 40 hari, kemudian ia menjadi segumpal darah sama

seperti itu, kemudian ia menjadi segumpal daging sama seperti itu,

kemudian Allah mengutus malaikat kepadanya dengan membawa

empat kalimat; ditulis amalnya, ajalnya, rezekinya, apakah ia

sengsora atau bahagia. Kemudian dihembuskan kepadanya ruh. Maka

sesungguhnya seseorang melakukan amalan penghuni nerakn hingga

tidak ada antara dirinya dan neraka kecuali satu hasta nomun tulisan

telah mendahuluinya, maka ia melakukan amalan penghuni surga lalu

masuk surga. Dan sesungguhnya seseorang mengerjakon amalan

penghuni surga hingga tidak ada antara dirinya dengan surga kecuali

satu hasta namun tulisan telah mendohuluinya, maka ia mengerjakan

amalan penghuni neraka lalu masuk neraka."
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3333. Oari anas bin Malik RA, dari Nabi SAW, U.tLu

bersabda, "Sesungguhnya Allah mewakilkan satu Malaikat dqlam

rahim dan berkata,'Ya Tuhan setetes air (mani), Ya Tuhan segumpal

darah, Yaa Tuhan segumpal daging. Apabila Dia hendak

menciptakannya maka berkata, 'Ya Tuhan apakah laki-laki atau

perempuan? Ya Tuhan apakah sengsara atau bahogia? Apakah

rezekinya? Apakah ajalnya? Maka ditulis demikian di dolam perut

ibunya."

s-6 i"oi';
';6'l,ll:LG

:t3.tss ,$t J^i

,sr:,al3 in 4i'r\t

zll4O,oil J3+ nt ,s1 :'ai;'j ;i'*

TATIII'L BAARI - 237



.!'-bt'*-"1t,c-.!/ v ti :i;r J, CCT;rs n oei
3334. Dari Anas, dari Nabi SAW, "Sesungguhnya Allah

berfirman kepada penghuni neraka yang paling ringan siksaannya,

'Sekiranya engkau memiliki sesuatu di muka bumi apakah engknu

mau menjadikannya sebagai penebus?' Orang itu menjawab, 'Ya!'.

Allah berfirman, 'Sesungguhnya aku telah meminta kepadamu opa

yang lebih ringan daripada ini saat engkau berada di tulang sulbi
Adam;janganlah engkau mempersekutukan Aku, namun engkau tidak
mau kecuali tetap mempersekutul(an-Ku'."
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3335. Dari Abdullah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, *Tidaklah satu jiwa dibunuh secqra zhalim melainkan bagi
anak Adam yang pertama bogian dari darahnya, karena ia adalah

o r a n g p e r t am a y an g m e mp r akt i kkan p e mb unuh on."

Keterangan Hadits:
(Bab penciptaan Adam dan anak keturunannya). Imam Bukhari

menyebutkan beberapa atsar, kemudian disebutkan beberapa hadits
yang berkaitan dengan masalah tersebut. Di antara hadits yang belum

disebutkan adalah riwayat At-Tirmizi, An-Nasa'i, Al Bazzx 4ia
menilainya shahih- dan Ibnu Hibban dari Sa'id Al Maqburi dan

selainnya, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW, 7tts 4 e;i 
'4; ?s'O1
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kemudian menjadikannya sebagai tanah liat lalu meninggolkannya.
Hingga ketika telah menjadi lumpur yang busuk, Dia menciptakannya
dan membentuknya kemudian meninggalkannya, hingga ketika telah
menjadi shalshal (tanah liot bercampur pasir) maka iblis lewat
padanya seroyo berknta, sungguh engkou telah diciptakon untuk
uruson yong besar. Kemudian Allah meniupkan padanya dari ruh-
Nya. Adapun bagian yang pertama kali ruh berjalan padanya adalah
pandangannya serta lubang hidungnya. Maka ia bersin dan berkata
'Al Hamdulillah' (segala puji bagi Allah). Allah berfirman, 'Tuhanmu

merahmatimu'."

Sehubungan dengan masalah ini dinukil sejumlah hadits,
diantaranya;

Pertama,hadits Abu Musa dari Nabi SAW, f qiSi 6Vitt o1

f ,\i ):,-3 ,?b ?tT i. "W ,,p'1\i tr ,trgj lsesungguhnya Ailah

menciptakan Adam dari satu genggaman yang digenggam-Nya dari
semua tanah, maka anak keturunan Adam datang sebagaimana
halnya tanah). Hadits ini diriwayatkan Abu Daud, At-Tirmidzi --dia
mewhahihkannya- dan Ibnu hibban.

Kedua, hadits Anas dari Nabi SAW, 'ofiA t k; iiT iirr 
'd, t:J

ttj;vs-r i-J( J? J?i 6Tl r:.ii 9rq- *lH ,'ab*- (Ketrka Auah

menciptakan Adam, Dia meninggalkannya sebagaimana yang ia
kehendaki untuk meninggalkannya. Maka iblis berkeliling padanya
dan ketika ia melihatnya memiliki rongga, ia pun mengetahui bahwa
Adam tidak dapat menahan dirinya). Hadits ini diriwayatkan Ahmad
dan Muslim.

Adam adalah nama dalam bahasa Suryani sedangkan dalam
bahasa Ahli Kitab disebut Aadaam. Kata ini tidak mengalami
perubahan harakat (baris) pada akhir kata karena dua sebab, yaitu
bahasa Ajam (non-Arab) dan keberadannya sebagai 'alam (nama

orang). Ats-Tsa'labi berkata, "Turaob (tanah) dalam bahasa Ibrani
disebut 'Aadaam', maka dinamakan Aadaam karena dinisbatkan
kepada asalnya. Lalu huruf alif yang kedua dihapus (Aadam).,,
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Menurut sebagian, bahwa ia adalah bahasa Arab. pendapat ini
ditegaskan oleh Al Jauhari dan Al Jawaliqi. Ada pula yang
mengatakan bahwa ia mengambil bentuk pola kata af'al yang berasal
dari kata udmah. Sebagian lagi mengatakan, ia berasal dari kata al
adim (ktilit) karena Adam AS diciptakan dari kulit bumi. pendapat ini
dinukil dari Ibnu Abbas. Para ulama yang mendukung pendapat ini
beralasan bahwa ia sama dengan kata a'yun, ia tidak mengalami
perubahan harakat pada akhir kata karena dua sebab; yaitu dari segi
wazn (acuan kata) dan alam (nama orang). Sekelompok ulama
berpendapat bahwa ia berasal dari kata 'adimat baina syai'ain,, y.fui
apabila terjadi percampuran antara dua unsur, sebab ia adalah tanah
dan air yang kemudian dicampur.

j-tatt'e*i6 6'JbU ,firy ";+ :q.;iib1 ghatshaat.

Tanah yong dicampur pasir. Ia berbunyi sebagaimana bunyi
tembikar). Ini adalah panfsiran Al Farra'. Abu ubaidah berkata,
"Sholshal adalah tanah kering yang belum disentuh api. Apabila
engkau menggerakkannya maka engkau akan mendengar bunyi. Jika
telah dibakar dengan api dinamakanfakhkhaar. Segala sesuatu yang
memiliki suara disebut shalshal." Ath-Thabari meriwayatkan dari
Qatadah dengan sanad yang shahih seperti itu.

e,9r'-;.)' y ??t qer? Jtii-t,s ,k *. ot! f lA,
'r-J5 ,t"'^ J5-5 $ebagian mengatakan maknanya adalah muntin

[busukJ namun mal<sudnya adalah shal [tanah keringJ. seperti
dikatakan sharral baab dan sharsharal baab [pintu berbunyiJ yaitu
ketika ditutup. Demikian pula kato 'kabkabtuhu' sqmo dengan
'kababtuhu' yang malcnanya adalah 'aku membuatnya tersungkur ke
tanah). Adapun penafsiran shalshool dengan kata muntin (busuk)
diriwayatkan Ath-Thabari dari Mujahid. Lalu dinukil dari Ibnu Abbas
bahwa penafsiran kata muntin adalah sesuatu yang baunya telah
berubah. sedangkan pernyataan selanjutnya, seakan-akan berasal dari
perkataan Imam Bukhari.
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'^ 2'Jii.F"lt 
t'n;.,;r :q4Cfi1(Famarrat bihi: Kehamilan terus

berlangsung padonya hingga ia menyempurnakannya). Ini adalah

perkataan Abu Ubaidah.
- t o ,t i -t3hJ.li :11ir5 I i:i1 @n laa tasjud: Hendaklah engkau sujud).

Maksudnya,kata'laa' (tidak) pada kalimat itu tidak untuk menafikan,

tetapi sebagai tambahan/penguat. Imam Bukhari mengutip pernyataan

ini dari perkataan Abu Ubaidah.

Akan tetapi menurut sebagian ulama kata laa pada ayat tersebut

bukan sebagai penguat (za'idah),bahkan untuk menafikan. Hanya saja

di bagian awal terdapat kalimat yang tidak disebut secara tekstual,
yaitu "apa yang mencegahmu untuk sujud telah membawamu untuk

tidak bersujud".

(ry f :\r a PE ;l@,ui"J'l \11y,Sw 
^1:r,f i:

(Firman Allah, "Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para
malaikat, 'Sesungguhnya Aku hendak menjadikan khalifah di muka

bumi'. "). Demikian yang tercantum di tempat ini. Sementara dalam

riwayat Abu Ali bin Syibawaih, ayat ini disebutkan pada awal judul
bab, dan versi ini nampaknya lebih tepat. Senada dengannya

tercantum pula dalam riwayat An-Nasafi. Kemudian sebagian

periwayat mencantumkan kata'bab'di tempat ini.
Maksud daripada "khalifah" pada ayat itu adalah Adam AS. Hal

ini dinukil melalui sanad yang maushul oleh Ath-Thabari dari Ibnu

Sabith, dari Nabi SAW, beliau bersabda, a3;'rrbj\i1 (Dan bumi yang

dimal<sud adalah Makkah). Ath-Thabari menyebutkan bahwa

konsekuensi dari apa yang dinukil As-Sudi dari para gurunya

menyatakan bahwa Adam adalah khalifah Allah di muka bumi.

Sementara itu, dari sisi lain mereka memahami bahwa yang dimaksud

"khalifah" pada ayat ini adalah anak keturunan Adam yang saling

menggantikan satu sama lain. Oleh karena itu, para malaikat berkata,

"Apakah engkau akan menjadikan di dalamnya yang akan membuat

kerusakan".
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Al Mawardi meriwayatkan dua pendapat lain, yaitu bahwa

Adam adalah khalifah (pengganti) para malaikat atau khalifah jin di
muka bumi. Kedua pendapat ini berdasarkan asumsi bahwa di muka

bumi telah ada penghuni sebelum Adam AS. Ath-Thabari berkata,

"Abu Ubaidah berpendapat bahwa kata :1 dalam firman-Nya, 
'Stj\l:

'A-!;t adalah kata sambung, tetapi pendapat ini tidak benar." Al

Qurthubi berkata, "Semua ahli tafsir menolak pendapat itu hingga Az-
Zajjaj menggolongkannya sebagai tindakan yang tidak benar dari Abu
Ubaidah."

b:G 4 r! ,q* qtb tJ (Lamma ataihaa haaJizh', yakni

me I ai nkan ada pe nj aganya). lbnu Abi Hatim menyebutkannya melalui
sanad yang maushul seraya memberi tambahan, "Kecuali ada

malaikat padanya." Abu Ubaidah berkata tentang firman Allah, ji o!

$.1-r 4 4 ;J @esungguhnya setiap jiwa melarnlcan ada

penjaganya) bahwa kataa'mao' pada ayat ini adalah sebagai penguat

bukan untuk menafikan.

f ry e,(f '1.> 
@ii kabad: Dalam penciptaan yang sangat

sulit). Ini juga perkataan Ibnu Abbas. Kami meriwayatkarlnya dalam

tafsir Ibnu Uyainah dengan sanad yang shahih. Lalu pada bagian

akhir ditambahkan, "Kemudian dia menyebutkan kelahirannya dan

masa giginya tumbuh." Al Hakim meriwayatkan di kitab Al
Mustadrah "Abu Ubaidah berkata, 'Al Kabad adalah kesulitan."

it;Jt :1i.;;ri-11 (Riyaasy: Harta).Ia adalah perkataan Ibnu Abbas

yang dinukil melalui sanad yaig moushul oleh Ibnu Abi Hatim dari
jalur Ali bin Abi Thalhah.,,

.r"tljr cr 7S U, $s"ots',;.ljtilr-St :ip Sai gtama selainnya

berlrata, "Koto 'or-riyoory' dan 'ar-riisy' adalah satu, yaitu apa yang

tampak dari palaian."). Ini adalatr perkataan Abu Ubaidah. Dia
menambahkan, "Dikatakai a'thoani riisyahu, yakni ia memberiku
pakaiannya." Dia juga berkata, "Ar-Riyaasy juga bermakna

penghidupan."
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or-73r lG\t d fut ,<tt$ 61 (Maa tumnuun: Setetes mani di

rahim wanito). Ini adalah perkataan Al Farra'. Dia menambahkan,

"Dikatakan qmnoa dan manaa, tapi versi pertama lebih banyak

digunakan. Adapun firman-Ny4 'tumnuun' yakni mani yang

dimasukkan ke dalam rahim wanita. ',# iiUI.i 'ttfitj';1i gpa*ah

kalian yang menciptokan yang demikian atauknh Kami?).

+ll'rt ffi' ,(l:,ii *t,P f) ,f*'Sai luuiahid berkata,

"Firman-Nya, 'innahu alaa raj'ihi laqaadir' [sesungguhnya Dia

mampu mengembalikannyal yakni air mani di tempat saluran

kencing). Riwayat ini disebutkan melalui sanad yang maushul oleh Al
Firyabi dari jalur Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Dikatakan bahwa

maknanya adalah Dia mampu mengembalikan air mani yang berada di

tempat saluran kencing ke tulang sulbi. Makna ini mengandung

kemungkinan dibenarkan. Namun, penafsiran Mujahid terhadap ayat

itu dibantah oleh kenyataan bahwa ayat-ayat selanjutnya menunjukkan

bahwa yang dimaksud oleh kata ganti 'nya' pada kata

'mengembalikannya' adalah manusia, dan pengembalian ini terjadi

pada hari Kiamat, berdasrkan firman-Nya dalam surah Ath-Thaariq

[89] ayat 6, 'j(*!r 
"* 

?'i- goao hari ditampakkkan segala

rahasia-..)-

;-.t";;bt,(7jtr.g6lfl' :(F) 'rt'^a, 
:d F gegata

sesuatu yang diciptakannya adalah syaf' [genapJ: Langit adalah

genop. Adapun 'wotr' adalah Allah). Ini juga perkataan Mujahid.

Pernyataan ini dinukil melalui sanad yarrg maushul oleh Al Firyabi

dan Ath-Thabari. Adapun lafaz)tnya, "Semua ciptaan Allah adalah

genap (berpasangan); Iangit dan bumi, daratan dan lautan, jin dan

manusia, matahari dan bulan, dan yang serupa seperti ini sedangkan

yang ganjil (tunggal) adalah Allah sendiri." Dengan demikian,

hilanglah kemusykilan mengenai pencantumannya di tempat ini.

Karena makna lahiriah sikap Imam Bukhari yang hanya menukil

perkataan 'langit genap' dapat ditanggapi bahwa langit itu ada tujuh,

sementara tujuh tidak termasuk bilangan genap. Akan tetapi maksud
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Mujahid tidak demikian, bahkan maksudnya bahwa segala sesuatu
memiliki pasangan yang disebut bersamanya, maka ditinjau dari sisi
ini ia dianggap genap, seperti langit dan bumi, manusia dan jin, dan
seterusnya.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata tentang
firman Allah dalam surah Adz-Dzaanyaat [51] ayat 49, id ,y rt
,tril e;b loon segala sesuatu Kami ciptakon berpasang-pasangan),

yakni kekufuran dan keimanan, kesengsaraan dan kebahagiaan,
petunjuk dan kesesatan, malam dan siang, langit dan bumi, jin dan
manusia, dan yang ganjil (tunggal) hanyalah Allah. Riwayat serupa
dinukil pula dari Abu Shalih.

Kemudian dinukil dari Ibnu Abbas melalui sanad yang shahih
bahwa dia berkata, "Termasuk yang ganjil adalah hari Arafah,
sedangkan yang genap adalah hari menyembelih (kurban).,' Dalam
riwayat lain, "Hari-hari menyembelih." pernyataan Ibnu Abbas sesuai
dengan panafsiran mereka terhadap firman Allah dalam surah Al Fajr

[89), # J4t (dan malam yang sepuluh) bahwayang dimaksud

adalah sepuluh Zhulhijjah.'*i i:r<iiu6 ,p,, *,t'i e,q$,fi e) (Fii ahsoni

taqwiim, yolcni dalam sebaik-baik penciptaan. Asfala saafiliin [tempat
paling rendohJ; kecuoli orang yong beriman). Ini juga adalah
penafsiran Mujahid yang diriwayatkan Al Firyabi.

',Fi i:f ;k,' 'j q* :(#) (Khusrin: Sesat. Kemudian Dia

membuat pengecualia, ,r)oro brrlr*on, 'Kecuali orang-orang yang
beriman). Ia adalah penafsiran Mujahid yang dinukil Al Firyabi. Dia
berkata tentang firman Allah dalam surah Al Ashr ll03) ayat 2, bt

#.# i,tjj1i lsesungguhnya manusia berada daram kerugian).

Yakni dalam kesesatan, kemudian dibuat pengecualian dalam firman-
Nya, i,jT}j\i (Kecuali yang beriman)." Seakan-akan Mujahid

mengutip ayat dari segi makna. Karena bacaan yang benar bagi ayat
ini adalah, ,'*i i4t\1.(Kecualr orang-orang yang berimon).
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i;) :1vill (Laazib: Menyertai dan tak pernah lepas)'

Maksudnya adalah penafsiran firman Allah dalam surah Ash-

Shaaffaat [37] ayat ll, * ,tpuit r31uv'6'?1w ieipf 'F4'tLtt

qil (Maka tanyakanlah kepada mereka (musyrik Mekoh): "Apakah

mereka yang lebih kukuh keiadiannya ataukah apa yang telah Kami

ciptakan itu?" Sesungguhnya Kami telah menciptakan merekn dari

tanah liat). Kemudian Ath-Thabari menukil dari Mujahid tentang

firman-Nya,:)I *'f, dia berkata, "Yakni tanah yang lengket."

Sementara dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Yakni dari tanah dan air sehingga menjadi tanah liat yang lengket."

Adapun penafsiran kata laazib dengan arti menyertai dan tak pemah

lepas, seakan-akan merupakan penafsiran dari segi makna, dan ia

adalah penafsiran Abu Ubaidah, dia berkata, "Makna kata laazib

adalah sesuatu yang menyertai dan tidak pernah lepas. An-Nabighah

berkata, "woleo yahsabuuna osy-syarrq dharbqton laazib", yakni

mereka tidak mengira keburukan adalah pukulan yang tak pernah

berpisah.
t - - ?- , a,ei #;.ei,J, (l*.:ir) (Nunsyi'ukum [Kami menjadikan kamu|;

dalam Urrtut apopun'Wng Kami kehendaki). Maksudnya adalah

firman Allah dalam surah Al Waaqi'ah [56] ayat 61, ) J' e'$;:*f,
At-*,5 (Kami menciptakan kamu kelak [di akhiratJ dalam keadaan

yang lramu tidok ketahzi). Firman-Nya, "Dalam bentuk apopun yang

Kami kehendaki" adalah penafsiran firman-Nya, otiJ;i f l., t (Dalam

lreadaan yang kamu tidak ketahui).

U$,J : (!.t-12u. i|-i1 (Nus abbifuu b ihamdika I Kami b ert asbih

kepada-MuJ: Kami mengagungknn-Mu). Ini adalah penafsiran

Mujahid yang dinukil Ath-Thabari dan selainnya darinya.

$hi ats t"y'i'j'fi '(:65 i:t ,ti51 &) :^16,1 3i.1'Sa'16tu

Aliyah berkata, "Firmon-Nya'fanlaqqa adamu min rabbihi kalimaat'

[Adam menerima beberapa kalimat dari Tuhannya], ia adalah
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firman-Nya, 'Rabbanaa zhalamna onfusana [Yo Rabb kami, sungguh

kami telah menzhalimi diri-diri kamiJ)." Pemyataan ini disebutkan

melalui sanad yang maushul oleh Ath-Thabari dengan derajat yang

hasan. Akan tetapi terjadi kemusykilan, karena makna zhahir ayat-

ayat yang disebutkan bahwa penerimaan ini terjadi sebelum Adam
diturunkan ke bumi, karena sesudahnya Allah berfirman dalam surah

Al Baqarah [2] ayat38, tio4 (i.. rjfir Ai lXamt berfirman, 'Turunlah

komu semua dari surga itu'.).
Kemusykilan itu mungkin dijawab bahwa firman-Nya, "Kami

berfirman, 'Turunlah kamu semua dari surga iht'." diucapkan

sebelum Adam menerima beberapa kalimat. Sementara tidak ada di
dalam ayat-ayat tersebut kata yang mengindikasikan tertib urutan.

t s..t? t r .? . ar..t ..... .a, ,, , -, t1... a . tl.a:
J+Jl :(rr...i-.Jl) ) -r,trj:(.ryl) .JErr- :({':"4) J .4j:-,U :(tedju)

(Dia berkota, "Fa azallahuma: Ia menggelincirkan keduanya.

Yatasannah: Berubah. Aasin: Yang berubah. AI Masnuun: Yang

mengalomi perubahan. Hama'a: Bentuk jamak dari kata ham'ota,

artinya tanah yang berubah."). Demikian yang tercantum dalam

riwayat Abu Dzar. Redaksi ini memberi asumsi bahwa ia termasuk
perkataan Abu Al Aliyah. Padahal tidak demikian, bahkan ia termasuk
penafsiran Abu Ubaidah. Seakan-akan pada kitab sumber disebutkan,

"Selain dia berkata...." Lalu dalam riwayat Al Ashili dan selainnya

tidak mencantumkan kata 'berkata', maka persoalan ini lebih musykil.

Kalimat, "Makn dia menggelincirknn keduanya", yakni

mengajak keduanya untuk melakukan penyimpangan. Sedangkan

penyebutan kalimat, "Yatasannah: Berubah" di sela-sela kisah Adam
adalah untuk menyertai penyebutan kata'masnuun', karena sebagian

berpendapat kata 'masnuun' terambil dari kata 'yatasannah'. Al
Karmani berkata, "Barangkali Imam Bukhari menyebut penafsiran

'yatasannoh' dan'aosiz' di tempat ini semata-mata untuk menyertai

penafsiran kata'masnuun'. Sikap demikian hanya mempertebal kitab

bukan untuk memperbanyak faidah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Bukan menjadi urusan pensyarah

untuk menghujat sumber asli seperti ini, dan tidak diragukan lagi
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bahwa penjelasan kata-kata sulit dalam Al Qur'an memiliki manfaat.

Klaim Al Karmani yang menafikan adanya manfaat tertolak. Kitab ini

meskipun pada dasamya dibuat untuk menyebutkan hadits-hadits

shahih, tetapi kebanyakan ulama memahami sikap Imam Bukhari

yang menukil perkataan-perkataan sahabat dan tabiin serta ahli-ahli

fikih di berbagai negeri, bahwa dia bermaksud menjadikan kitabnya

sebagai rangkuman riwayat dan sekaligus subtansinya, dan di antara

subtansi riwayat adalah penjelasan kata-kata sulit dalam hadits.

Sementara kebiasaan Imam Bukhari, apabila dalam hadits disebutkan

kata yang sulit dan asing, lalu kata itu terdapat dalam Al Qur'an atau

asal katanya maupun kata yang sepadan dengannya, maka dia akan

menjelaskan kata yang ada dalam Al Qur'an tersebut. Dengan

demikian, memberi dua manfaat sekaligus, yaitu menafsirkan Al

Qur'an dan hadits secara bersamaan. Karena dia tidak pendapatkan

hadits-hadits yang sesuai dengan kriterianya pada pembahasan tentang

awal mula penciptaan dan cerita para nabi, maka dia menutupi

tempatnya dengan menjelaskan penafsiran kata-kata sulit dan asing

yang terdapat dalam Al Qur'an. Lalu bagaimana mungkin sehingga

dikatakan perbuatan ini tidak mendatangkan manfaat?

,/l*.yY, o:ti' ld'i <aLir oj: q) :ryr i?i pri-a^11

f.ffon shifuan [kzduanya menambalJ: Mengambil penambol 'min

waroqil jannah' [dari daun-daun surgaJ; keduanya menyusun daun-

daun dan menambal sebagiannya kepada sebagian yang lain). lni
adalah penafsiran Abu Ubaidah. Ath-Thabari meriwayatkan dari

Mujahid tentang firman-Nya, "Yakhshifaan" dia berkata, "Keduanya

menambal sebagaimana halnya baju". Orang Arab mengatakan,

'khashiftu on-na'la' artinya aku menjahit sandal.
..-..".i.\4? C'"-VS ft"ifir-) (Sau'atihimao; merupakan kiasan dari

lre*alra, keduanya).Ini juga penafsiran dari Abu Ubaidah'

Jt6,t^,i\:ri #";, u Jl :"i??t+ 4'<f ite*'t,
yqt {r- (Wamataa'in ilaa hiin [kesenangan hingga wahu yang

ditentukanJ: Kata 'al hiin' menurut pengertian orong Arab adalah
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dari sesaot hingga tak terbatas, dan ia di tempat ini hingga hari
Kiamat). Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya,'wa mata'un ilaa
hiin' (kesenangan hingga waktu yang ditentukan), yakni hingga hari
Kiamat. Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Abbas seperti itu.

nii..- -rj gi' '")*:(fu) (eabiiluhu; Generasinya yang dia

termasuk di dalamnya). Ini;ugu p"nufriran Abu Ubaidah. Ath-Thabari
meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah, "waqabiiluhu", dia
berkata, "Jin dan syetan-syetan."

Kemudian dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan sebelas

hadits. Hadits yang terakhir dia sebutkan pada bab tersendiri
sebagaimana tercantum pada sebagian naskah. Hadits-hadits tersebut

adalah:

Pertoma, hadits Abu Hurairah, *Allah menciptakan Adam dan
tingginya enam puluh hasto." Demikian yang tercantum dari jalur ini.
Abdullah yang meriwayatkan dari Ma'mar adalah (Abdullah) Ibnu Al
Mubarak. Abdurrazzaq meriwayatkan dari Ma'mar, dia berkata, 'g-b

-jtt t't!*, J*i uj'3i s)b'?ti fu gUol, menciptakan Adam

sebagoimona bentulcnya dan tingginya enam puluh hasta). Riwayat ini
akan disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang meminta izin.
Adapun penjelasan tentang makna lafazhnya telah disebutkan pada

pembahasan tentang memerdekan budak. Riwayat ini menguatkan
pandangan bahwa maksud kata ganti pada hadits itu adalah Adam.
Dengan demikian maknanya adalah; Allah menjadikan Adam
sebagaimana adanya tanpa mengalami pertumbuhan setahap demi
setahap dan tidak berada di dalam rahim dalam fase-fase tertentu
sebagaimana keturunannya, bahkan Allah menciptakannya langsung

menjadi seorang laki-laki yang sempurna sejak awal ruh ditiupkan.
Kemudian beliau menyebutkan sesudahnya, "Dan panjangnya enam

puluh hqsta." Maka maksud kata ganti 'nya' disini adalah Adam.

Menurut sebagian ulama makna kalimat, uj'yi /b @ebagaimana

bentuknya) adalah tidak ada seorang pun yang menyamainya dari segi

postur tubuh, hal ini membantah pendapat para ahli biologi. Adapun
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penyebutannya secara khusus adalah untuk menyitir yang lebih rendah

dengan maksud yang lebih tinggi darinya.

Gtt o;*' (Enam puluh hasta). Kemungkinan yang dimaksud

adalah hasta yang dikenal saat itu oleh orang-orang yang diajak

berbicara saat itu. Namun, pengertian pertama lebih jelas (yakni sesuai

hasta Adam), karena hasta setiap orang sesuai dengan lebar badannya

sekiranya berdasarkan hasta yang dikenal oleh mereka yang diajak

berbicara, niscaya tangan Adam akan pendek dibandingkan dengan

jasadnya.

tj *3' ,'J6'rt? r!3 lfet*a Allah menciptakannya maka Dia

berfirman, "Pergilah don beri salam"). Penjelasannya akan

disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang meminta izin.

?5i \t*a ;b'z*it ,Jt'U-'6 ,ya (Semua yang masuk surga

sebagaimana bentuk Adam). Maksudnya, sebagaimana sifatnya. Hal
ini menunjukkan bahwa sifat-sifat yang menunjukkan kekurangan

seperti hitam dan sebagainya, maka akan hilang saat masuk surga. Hal

ini telah disebutkan pada bab "sifat surga". Dalam riwayat

Abdunazzaq di tempat ini terdapat tambahan, u!r-15 o'j!-"i1lri go"

panjangnya adalah enam puluh hasta). Penyebutan huruf wow (dan)

adalah untuk menghilangkan kesalahpahaman bahwa kata

'panjangnya' merupakan penafsiran kalimat, :)t ,* (sebagaimana

bentuk Adam). Atas dasar ini maka kalimat, 'Panjangnya...' adalah

gaya bahasa yang menyebutkan kata yang bersifat khusus setelah kata

yang bersifat umum.

Dalam riwayat Imam Ahmad disebutkan dari jalur Sa'id bin Al
Musayyab, dari Abu Hurairah secara marfu', eAri otL 1;i'j* og

t-b:? 9':\i'^;l (tinggi Adam adalah enom puluh hasta don lebarnya

tujuh hasta). Sedangkan yang diriwayatkan Abdurrazzaq dari jalur

lain dari Nabi SAW adalah, e,eiti ,f\\i ei*:U€'t',;l6i iii i,1

.jt)) 1 jjl?s'rLr;i,rti,.1.Jt gesungguhnya Adam ketika diturunkan

maka kedua kakinya di permukaan bumi dan kepalanya di langit, lalu
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Allah memendekkannya menjadi enam puluh hasta). Secara zhahir
Adam sangatlah tinggi pada awal mula penciptaannya. Sementara
makna zhahir hadits shahih menyatakan bahwa tinggi Adam sejak
awal adalah enzrm puluh hasta, dan inilah yang dijadikan pegangan.
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dengan sanad yang hasan dari Ubay
bin Ka'ab secara marfu', "il;j'rf'g ,/ilt f 4'lt*:iq .i;i3A Ar'oi

U't t @esungguhnya Allah menciptakan Adam sebagai seorang yong

songat tinggi. lebat rambut, seakan-akan pohon kurma yang ditumbuk
halus).

O:r Ua ',.*r',pt J:i* (Ciptaan terus berkurang hingga saat

fny'. Maksudnya bahwa setiap abad perkembangan ketinggian mereka
semakin berkurang dibandingkan dengan abad sebelumnya.
Pengurangan ini berakhir hingga umat ini, dan setelah itu keadaan
menjadi stabil. Ibnu At-Tin berkata, "Kata 'maka ciptaan terus
berkurang', yakni sebagaimana seseorang bertambah sedikit demi
sedikit tanpa dapat dibedakan dari waktu ke waktu, namun bila hari-
hari telah lama berlalu niscaya akan tampak jelas, demikian pula
halnya dengan 'pengurangan'." Namun, yang menjadi kemusykilan
dalam hal ini adalah apa yang didapatkan sekarang berupa
peninggalan umat terdahulu, seperti pemukiman bangsa Tsamud,
karena sesungguhnya peninggalan-peninggalan mereka menunjukkan
bahwa tinggi badan mereka tidak sesuai dengan konsekuensi urutan
yang disebutkan dalam hadits. Padahal tidak diragukan bahwa masa
antara mereka dengan Adam lebih dekat dibandingkan dengan masa
antara mereka dengan generasi awal umat ini (yakni umat Islam).
Sampai sekarang saya belum mendapatkan penjelasan yang dapat
memuaskan.

Kedua, hadits Abu Hurairah tentang sifat surga yang telah
disebutkan pada bab "sifat surga". Adapun makna kata'al alanjuuj'
adalah kayu yang digunakan untuk pedupaan. Kata'al alanjuuj' di
tempat ini merupakan penafsiran kata 'al uluwwaft' sedangkankata al
'uud (kayu) merupakan penafsiran dari penafsiran itu sendiri.
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Sedangkan kalimat, 'enam puluh hqsta ke langit', yakni dalam hal
ketinggian.

Ketiga, hadits Ummu Salamah tentang kewajiban mandi bagi
wanita jika bermimpi. Hadits ini telah dikemukakan pada pembahasan

tentang bersuci. Adapun yang dimaksud darinya ditempat ini adalah
kalimat pada bagian akhir yaitu,"Darimana terjadi kemiripan anok."

Keempat, hadits Anas tentang Abdullah bin Salam masuk Islam.
Hadits ini akan disebutkan lebih lengkap pada bagian awal
pembahasan tentang hijrah. Hubungannya dengan judul bab terdapat
pada penjelasan faktor yang melahirkan kemiripan. Faktor yang
disebutkan adalah siapa yang lebih dahulu mengalami orgasme.
Sementara dalam hadits Tsauban yang dinukil Imam Muslim
dikatakan bahwa kemiripan itu tergantung kepada siapa yang
mendominasi. Aku akan menyebutkan cara mengompromikan antara
keduanya di tempat yang telah disebutkan sebelumnya.

Kelima, hadits Abu Hurairah RA tentang faktor yang
menyebabkan daging menjadi busuk dan wanita berkhianat pada

suaminya.
'o:ti:'S;'j 

-f ir & d, tr (Dari Nabi SAW seperti itu).

Sebelumnya tidak ada lafazh yang diisyaratkan oleh kalim at ,samo

seperti itu'. Maka seakan-akan Imam Bukhari hendak menyitir lafazh
yang diceritakan kepadanya oleh syaikh (guru)nya, yakni semakna
dengan lafazh yang telah dia sebutkan. Sepertinya Imam Bukhari
mencantumkan hadits ini berdasarkan hafalannya, lalu dia merasa
ragu pada sebagian lafazhnya. Prediksi ini dikuatkan oleh catatan
dalam naskah Ash-Shaghani, dimana setelah menukil lafazh osama

seperti itu' dia berkata, "Aku belum melihatnya dari jalur Ibnu Al
Mubarak dari Ma'mar kecuali pada catatan Imam Bukhari. Lalu dalam
naskah tersebut akan dikutip lafazh serupa ketika membicarakan
tentang Nabi Musa AS, dari Abdunazzaq dari Ma'mar. Hanya saja

pada bagian akhirnya ditambahkan kata, ,,liJr (masa)."

i-.;;il' '#hi- I ,yrA * ll (Kalau bukan karena bani Isra.il

busuk). Dikatakan bahwa pokokniscayo doging tidak
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permasalahannya adalah bani Israil menyimpan daging yang
dipanggang sementara mereka dilarang berbuat demikian, maka
mereka pun dihukum dengan cara tersebut. Sebagian ulama berkata,
"Maksudnya, kalau bukan karena bani Isra'il yang menyimpan daging
hingga busuk 

-ketika 
mereka menyimpannya- niscaya daging tidak

akan pernah busuk."
Abu Nu'aim meriwayatkan dalam kitab Al Hilyah dari Wahab

bin Munabbih, dia berkata, "Dalam sebagian kitab disebutkan, 'Kalau
bukan karena aku telah menetapkan kerusakan terhadap makanan,
niscaya ia akan disimpan oleh orang-orang kaya dan tidak diberikan
kepada orang-orang miskin'."

ir:;; l'jj lXatau bukan lcarena Hawa').Mkasudnya, istri Nabi

Adam AS. Ada yang berpendapat bahwa dinamakan demikian, karena
ia adalatr ibu bagi semua yang hidup. Adapun sifat penciptaannya
akan disebutkan pada hadits sesudahnya.

Kalimat, "Seorang wanita tidak mengkhianoti suaminyo,,,
merupakan isyarat tentang peristiwa yang terjadi pada Hawa' ketika
membujuk Adam agar makan buah pohon yang dilarang hingga Adam
terjerumus dalam larangan. Makna khianat yang dilakukannya adalah
sikapnya menerima bujukan iblis, lalu dia pun membujuk Adam. Oleh
karena ia adalah ibu dari anak-anak perempuan keturunan Adam,
maka diserupakan dengan keturunan dan genetik, sehingga hampir-
hampir tak seorang pun wanita yang tidak berkhianat terhadap
suaminya baik dengan perbuatan maupun perkataan. Namun, maksud
khianat di sini bukan berarti melakukan perbuatan-perbuatan keji
(zina). Hanya saja ketika Hawa' cenderung mengikuti hawa nafsu
dirinya untuk makan buah pohon yang dilarang dan dia pun
membunjuk Adam melakukannya, maka hal ini dianggap berkhianat
terhadap suaminya. Adapun kaum wanita yang datang sesudahnya,
maka perbuatan khianat setiap orang dari mereka sesuai dengan

tingkatannya. Hal serupa disebutkan dalam hadits, s:J-;fu?ti'rt+
'+--ii)\ (Adam melanggar [laranganJ dan anak keturunannya juga

melanggar).
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Hadits ini memberi motovasi kepada kaum lelaki atas apa yang

dilakukan kaum wanita. Sebab ibu mereka yang tertua juga telah
melakukan hal yang sama. Hendaklah dimaklumi bahwa perbuatan

seperti itu merupakan tabiat kaum wanita. Oleh karena itu janganlah

berlebihan dalam mencela siapa di antara mereka yang melakukan
perbuatan tidak terpuji tanpa sengaja, atau mereka yang bukan
kebiasaannya berbuat demikian. Hanya saja patut bagi kaum wanita

untuk tidak memberi peluang bagi perbuatan seperti itu dan tidak terus

menerus menuruti hawa nafsunya, bahkan hendaknya menahan diri
dan berjuang melawan hawa nafsu.

Keenam, hadits Abu Hurairah RA tentang."rrasiat terhadap kaum
wanita.

ty)'y-'t (Berwasiatlah). Dikatakan bahwa maknanya adalah

hendaklah saling mewasiatkan tentang mereka. Ath-Thaibi berkata,
"Huruf '.rir' bermakna memohon dan berfungsi untuk penekanan.

Maksudnya; tuntutlah wasiat dari diri-diri kamu berkenaan dengan
hak-hak mereka. Atau tuntutlah wasiat dari selain kamu tentang
mereka. Misalnya ketika menjenguk orang sakit, maka disukai bagi
penjenguk memotivasi orang yang sakit agar berwasiat, dan wasiat
tentang wanita lebih ditekankan karena kelemahan mereka dan
kebutuhan mereka kepada orang yang menangani urusan mereka."

Menurut sebagian ulama, maknanya adalah terimalah wasiatku
tentang mereka dan kerjakanlah, bersikaplah lemah-lembut terhadap

mereka dan berbuat baiklah dalam bergaul dengan mereka. Saya (Ibnu
Hajar) katakan bahwa makna terakhir ini lebih tepat dalam
pandanganku, tetapi tidak menyelisihi apa yang dikatakan Ath-Thaibi.

,i-" b "4, (Diciptakan dari tulang rusuk). Dikatakan hal ini

menjadi isyarat bahwa Hawa' diciptakan dari tulang rusuk Adam yang

kiri. Namun, sebagian mengatakan Hawa' diciptakan dari tulang rusuk
Adam yang pendek. Ibnu Ishaq meriwyatkan hadits itu seraya

menambahkur, iij Uk|p't r'at|y\Lf ,f q a--#t (Tulang rusuk

yang kiri srbelum masuk surgo, lalu ;empatnya diganti dengan
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daging). Makna 'diciptakan' adalah 'dikeluarkan' sebagaimana kurma

dikeluarkan dari bijinya.

Al Qurthubi berkata, "Kemungkinan maknanya adalah bahwa

wanita diciptakan dari sesuatu seperti tulang rusuk." Dalam riwayat Al
A'raj dari Abu Hurairah yang dinukil Imam Muslim terdapat

tambahan, *f ;b i'# 4 lSut oti-toli ia tidak akan lurus

untukmu diatas satu jalan).

;i,ii e3t d.:g c?1 aU (Dan sesungguhnya sesuatu yang

paling bengkok adalah bagian atasnya). Dikatakan hal ini menjadi

isyarat bahwa sesuatu yang paling bengkok pada wanita adalah

lidahnya. Penggunaan kata a'waj dengan acuan pola af'al untuk
menunjukkan suatu aib merupakan penggunaan yang ganjil. Dasar

pemikiran bahwa wanita diciptakan dari tulang rusuk yang bengkok

memberi faidah bagi kaum laki-laki agar memaklumi jika kaum

wanita tidak dapat bersikap lurus. Atau isyarat bahwa kaum wanita
tidak dapat diluruskan sebagaimana halnya tulang rusuk yang tidak
dapat diluruskan.

'^f# ',--ti 'c,ii bf (Apabilah engkau hendok meluruskannya

niscaya engkau mematahkannya). Dikatakan bahwa ini adalah

perumpamaan tentang perceraian. Maksudnya, jika engkau bersikeras

untuk tidak membiarkannya dalam keadaan bengkok, maka akan

berakibat meninggalkannya. Pandangan ini didukung oleh lafazh

riwayat Al A'raj dari Abu Hurairah yang dinukil Imam Muslim, 'oy1

\4^)b aiSi ,q';S W *i gika engkau hendak meluruskannya

engkau mematahkannya dan mematahkannya adalah menceraikan

nyct).

Hadits pada bab di atas memberi faidah bahwa kata dhil'(tulang
rusuk) termasuk kata jenis laki-laki (mudzakkar), hal ini menyalahi

pendapat mereka yang mengatakan bahwa ia termasuk kata jenis

perempuan (mu'annats). Adapun alasan mereka yang berpegang

kepada riwayat Imam Muslim tidak dapat diterima, karena kata ganti
jenis perempuan pada riwayat kembali kepada kata mar'ah (wanita)
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bukan kembali kepada dhil' (tulang rusuk). Sebagian lagi berpendapat

bahwa kata dhil' bisa dikategorikan sebagai kata jenis laki-laki dan

kata jenis perempuan. Atas dasar itu maka kedua lafazh tersebut

adalah benar.

Ketujuh, hadits Abdullah bin Mas'ud, "Penciptaan salah

seorang diantara kamu dikumpulkan diperut ibunya...."

Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang takdir.

Adapun kesesuaiannya dengan judul bab terletak pada kata

' keturunannya', karena hal ini memberi penjelasan tentang penciptaan

keturunan Adam.

Kedelapan, hadits Anas mengenai hal itu dan akan diterangkan

juga pada pembahasan tentang takdir.

Kesembilan, hadits Anas RA tentang keadaan penghuni neraka

yang paling ringan siksaannya.

tiis lJtr Jii d$\ Jtr-iirr lll lSrv nsguhnya Allah berfirman

kepada penghuni neraka yang paling ringan silcsaannya). Dikatakan,

dia adalah Abu Thalib. Hadits ini akan dijelaskan pada bagian akhir
pembahasan tentang kelembutan hati.

Hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat,

"sementara engkau berada di tulang sulbi Adam." Karena hal ini

mengisyaratkan kepada firman Allah, *t* { iii fi 'l!'1 vi\15

'<-i:t J nAii ':.ii'&:)\ (dan [ingatlahJ ketika Tuhanmu

mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan

Allah mengambil kesal<sian terhadap jiwa mereka).

Kesepuluh, hadits Abdullah Ibnu Mas'ud,'oTak ada satu jiwa
pun yang dibunuh secoro zolim melainkan ada bagian dosanya yang

ditanggung oleh anak Adam yang pertama." Hadits ini akan

dijelaskan secara detil pada pembahasan tentang qishash. Imam

Bukhari menyebutkannya di tempat ini untuk menyitir kisah dua anak

Adam yang salah satunya membunuh yang lain, dimana kisah tersebut

tidak dinukil melalui riwayat yang memenuhi kriteria shahih dalam

kitabnya. Apa yang dikisahkan oleh Allah kepada kita dalam Al
Qur'an mengenai hal itu telah mencukupi.
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Para ulama berbeda pendapat tentang nama si pembunuh. Pendapat

yang masyhur mengatakan bahwa dia adalah Qabil. Sebagian

mengatakan nama yang terbtrnuh adalah Qin atau Qayin. As-Sudi

menyebutkan dalam tafsirnya dari para gurunya dengan sanod-sanad-nya

bahwa sebab pembunuhan Qabil terhadap saudaranya Habil adalah

masalah pemikahan. Konon Adam AS senantiasa melahirkan anak

kembar laki-laki dan perempuan. Maka dia biasa menikahkan laki-laki
dari satu pasangan dengan anak perempuzul dari pasangan lain.

Sementara pasangan kembar Qabil lebih cantik daripada pasangan

kembar Habil. Maka Qabil ingin memiliki pasangan kembarnya narnun

dilarang oleh Adam AS. Ketika Qabil terus mendesak maka Adam

memerintahkan keduanya mempersembahkan kurban. Qabil mengurban

kan satu ikat dari hasil tanamannya karena ia seorang yang senang

dengan tanaman. Adapun Habil mengurbankan kambing yang gemuk

karena ia seorang petemak. Akhimya turunlah api dan memakan kurban

milik Habil dan tidak memakan kurban yang dipersembatrkan Qabil.
Inilah latar belakang keburukan yang terjadi di antara keduanya.

Demikianlatr kisah yang masyhur mengenai kedua anak Adam tersebut.

Ats-Tsa'labi menukil melalui sanad yang lemah dari Ja'far Ash-
Shadiq bahwa dia mengingkari cerita tentang Adam AS yang

menikahkan putranya dengan putrinya. Menurutnya, Qabil dinikahkan
dengan jin wanita, sementara Habil dinikahkan dengan bidadari

sehingga Qabil marah. Adam AS berkata, "Wahai anakku, aku tidak
melakukannya kecuali atas perintah Allah." Akhirnya keduanya

mempersembahkan kurban. Akan tetapi riwayat ini tidak terbukti
akurat dari Jabir maupun dari selainnya. Konsekuensi dari riwayat
tersebut bahwa anak cucu Adam AS ada yang berasal dari keturunan

iblis, karena iblis adalah bapaknya semua jin, dan ada pula yang

berasal dari keturunan bidadari. Padahal ini tidak memiliki dasar

maupun pendukung.
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2. Ruh-Ruh Bagaikan Tentara yang Teratur Rapi

'{-3 4L h, p';r'*;,|lv qr" i' 'r*r ,u,.l;G C
q?g c', ,,;at 9.;a 6 ,i:,U \r c(i\tr :J*

z )o ,oz Ll. . 4,o 'o"1,i' '.i'o,.lJ-# J.a- J, 6?- .,-rJ> :?_/-t J 5P- iJuJ .u.o-r5r

3336.Ou.i a'lryah RA, dia berkata, aku mendengar Nabi SAW

bersabda, "Ruh-ruh bagaikan tentarq yqng teratur rapi. Apa yang

saling mengenal di antaranyo niscaya akan menyottt dan apa yang

tidak saling ntengenal niscaya akan berselisih."

Yahya bin AylTrb berkata: Yahya bin Sa'id menceritakan

kepadaku seperti ini.

Keterangan Hadits.
(Bab ruh-ruh bogaikon tentara yang teratur rapi). Demikianlah

judul bab ini tercantum pada sebagian besar riwayat, dan ia berkaitan

dengan bab "Adam dan keturunannya." Tujuannya adalah memberi

informasi bahwa manusia itu terdiri dari jasad dan ruh.

. . .i:t:* \ 3!.- it 1\\t (Ruh-ruh adalah tentora yang berbans .. . ).

Al Khaththabi berkata, "Ada kemungkinan, ini adalah isyarat adanya

kesamaan dalam hal kebaikan dan keburukan, serta kemaslahatan dan

kerusakan. Kebaikan pada manusia akan mencari yang serupa

dengannya. Demikian pula keburukan akan condong kepada yang

serupa dengannya. Maka perkenalan di antara ruh selaras dengan

tabiat bawaannya berupa kebaikan mauputl keburukan. Jika terdapat

kesamaan niscaya ruh-ruh itu saling mengenal, namun jika berselisih

maka akan saling mengingkari. Ada pula kemungkinan bahwa yang

dimaksud adalah berita tentang awal mula penciptaan ketika berada di

alam gaib berdasarkan asumsi bahwa ruh-ruh diciptakan sebelum

jasad. Maka ruh-ruh itu saling bertemu satu sama lain. Ketika telah

masuk ke dalam jasad, ruh-ruh tadi saling mengenal berdasarkan

perkenalan di alam gaib. Dengan demikian, keadaan ruh-ruh saling
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mengenal atau sebaliknya sesuai keadaan di masa lalu." Ulama
selainnya berkata, "Maksudnya bahwa ruh-ruh pada pertama kali
diciptakan, ia diciptakan dengan dua bagian. Sedangkan makna 'ruh-
ruh saling menerima' adalah bahwa jasad-jasad yang ada ruhnya jika
bertemu di dunia akan menyatu atau berselisih sesuai apa yang
diciptakan pada ruh serta faktor-faktor lainnya karena perkenalan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, hal ini tidak dapat digoyahkan oleh
kenyataan bahwa sebagian orang yang tadinya saling bermusuhan
terkadang dapat bersatu, karena hal itu dipahami berlaku pada awal
perjumpaan. Sebab ia berkaitan dengan asal penciptaan tanpa sebab.
Adapun pada keadaan kedua, maka berkaitan dengan faktor usaha
yang ditunjang oleh sifat-sifat yang mengarah kepada keselarasan,
seperti keimanan orang kafir dan kebaikan orang yang jahat.

Adapun makna, 'tentara yang teratur rapi' adalah terdiri dari
berbagai jenis, atau kumpulan dari berbagai perkumpulan.

Ibnu Al Jauzi berkata, "Dari hadits ini diambil mamfaat jika
seseorang mendapati pada dirinya sifat menjauh dari orang yang
memiliki keutamaan atau kebaikan, maka hendaklah ia mencari
penyebab hal itu agar dia dapat menghilangkannya untuk terlepas dari
sifat yang buruk, demikian pula sebaliknya." Al eurthubi berkata,
"Meskipun kedudukan ruh-ruh itu sama, yaitu sebagai ruh, tetapi
memiliki perbedaan yang mengakibatkannya beragam pula. Individu-
individu dari jenis yang satu akan selaras karena sebab-sebab yang
terkumpul padanya berupa makna yang khusus pada jenis tersebut
hingga terjadi keserasian. oleh sebab itu, kita menyaksikan individu-
individu setiap jenis menyatu dengan yang sejenis dan menjauh dari
yang menyelisihinya. Kemudian kita mendapati sebagian individu dari
jenis yang sama saling menyatu dan sebagiannya saling menjauh.
Semua itu sesuai faktor-faktor penyatuan dan pemisahan.

t+r* U. ,r*,- q:t; ,ai i *H"'Sa3 gahya bin Ayyub berkata,

"Yahya bin Sa'id menceritakan kepadaku seperti ini). Maksudnya,
sama seperti yang sebelumnya. Riwayat ini disebutkan melalui sanad
yang maushul oleh Al Ismaili dari jalur Sa'id bin Abi Maryam, dari
Yahya bin Ay3rb. Kami meriwayatkannya dengan sanad yang
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maushul dalam Musnad Abu Ya'la dan dibagian awal terdapat kisah

dari Amrah binti Abdurrahman, dia berkata, UV erUtiil.lrUG
yt'J'r_,1j'+,,? o,b,uu!'au.o u.s'i!'3,y.yt e u. r,1rt e
&, ^1i.li,' ,,l-r (Pernah ada seorang wanita yang senong bercanda

di Makkqh lalu ia tinggal bersama wanitct yang sepertinya di

Madinah. Hal itu sampai kepada Aisyah maka, dio berkata, 'Benarlah

kekasihku, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda...') dia

menyebutkan seperti di atas."

Kisah yang senada dengan ini kami temukan pula dalam kitab

Fawa'id karya Abu Bakar bin Zanbur dari jalLrr" Al-Laits dengan

sanad yang sama seperti di atas. Al Ismaili berkata, "Rirvayat Abu

Shalih tidak memenuhi syarat untuk dijadikan sebagai dasar dalam

kitab ini, demikian pula halnya Yahya hin Ayyub. Imam Bukhari

biasa menyebutkan riwayat mereka sebagai pendukung. Imam

Bukhari telah menyebutkan hadits ini melalui dua jalur tanpa sanad,

maka kedudukannya lebih kuat dibanding jika dinukil hanya melalui

sattt sanad."

Adapun sebab tindakan Imam Bukhari ini adalah untuk menepis

anggapan para pembaca kitabnya bahwa dia mengetahui sanad lain
hadits tersebut, terlebih lagi dia telah menukilnya dengan lafazh yang

menunjukan keakuratannya, maka pembaca mungkin menduga

riwayat itu sesuai dengan kriterianya, padahal tidak demikian. Saya

(Ibnu Hajar) katakan bahwa matan (kandungan) hadits ini memiliki
pendukung dari hadits Abu Hurairah yang diriwayatkan Imam

Muslim.

3. Firman Allah, y'i'J\tri ()r')i'.'.i1*Don Sungguh Kami Tetah

Mengutus Nuh Keptda Kaumnya." (Qs. Huud [11]:25)

:a:> .;;i,(.#f) $';b r; :g1}r t6.> ,/$ ;)-t Jt,
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:i-"6: 'JLt) .f,\i i-r3 iJk'sv', .i,:tt i ,<'t#,

i".p :1t7iiy .,t-;L.p ,lisrijr;

<.*U--lir q * ,l' :q *f'x3 €tir'€ "*
Ibnu Abbas berkata, "Baadiyarua'yi: Sesuai yang nampak bagi

kami. Aqli'ii; Tahanlah. Wafaarat tannuur: Air memancar keluar."

Ikrimah berkata, "la adalah permukaan bumi." Mujahid berkata, *Al

Juudiy adalah gunung di Jazirah. Da'b: sama seperti haal (keadaan)."

"sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya

(dengan memerintahkan);'Berilah kaummu peringatan sebelum

datang kepadanya adzab yang pedih...'hingga akhir surah. " (Qs. Nuh

[71]: l-28)
"Dsn bacakanlah kepada mereka berita penting tentong Nuh di

waktu dia berkata kepada kaumnya, 'Hai kaumku, jika terasa berat

bagi kamu tinggal ftersamaku) dan peringatanku [kepada lcamuJ

dengan ayat-qyat Allah -hingga firman-Nya- termasuk golongan

orang-orangyang berserah diri (kepada-Nya)." (Qs. Yuunus [10]: 7l-
73)

Fif i' "rl'
4i,SJt irl3--lr ?t'd ,:^si13 ! I' J" d:",/At C

lill.Dari Ibnu Umar RA, dia berkata: Rasulullah SAW berdiri

di antara manusia, lalu memuji Allah sesuai yang layak bagi-Nya.

Kemudian beliau menyebut Dajjal dan bersabda, "Sesungguhnya aku
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mengingatkan kalion tentqngnya, dan tidak ada seorang nabi pun

melainkan memperingatkan kaumnya tentang Dalial' Sungguh Nuh

telah memperingatkan kaumnya. Akan tetapi aku mengatakan kepoda

kalian tentangnya satu perkataan yang belum diucapkan oleh nabi

kepada kaumnya: Kalian mengetohui bahwasanya ia (Dajjal) adalah

buta sebelah matanya dan sesungguhnya Allah tidak buta sebelah-"

ti
4il

J

li" ju ,Slf, &jr J':^, A i* i, '!t?i
.'i';Lj : )'ii * '€'rii ;, ,"'<'.::!t ir'. ,',flr

3338. Dari Abu Salamah, aku mendengar Abu Hurairah RA

berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Ketahuilah, sungguh aku akan

menceritakan satu hadits tentang Dalial yang tidok pernah

diceritakan oleh seorang nabi pun kepada kaumya. Sungguh dia buta

sebelah, dan didatangkan bersamanya semisal dengan surga dan

neraka. Adapun yang ia kotakan sebagai surga maka itu adalah

neraka. Sungguh aku memperingatkan kalian sebagaimana Nuh

m e mp e r in gat kan kaumnY a."

$ lt .
7 *) 9, 

-'a)tJv

.l t ) z:"j! J#
SdJ-J 6rG f, ,)

lz
I to -4-)P
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3339. Dari Abu Sa'id, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Nuh dan ummatnyq datang (dihadapkan), maka Allah berfirman
'Apakah engkau telah menyampaikan?' Dia menjawab, 'Benor wahai
Tuhanku'. Allah berfirman kepada ummatnya, 'Apakah dia telah

menyampaikan kepado kalian?' Mereka menjawab, 'Tidak! Tidok
datang kepada kami seorang nabi pun'. Allah berfirman kepada Nuh,

'Siapa yang menjadi sal<si bagimu?' Dia menjawab, 'Muhammad

SAW dan ttmmatnya'. Maka ummat ini bersal<si bahwa Nuh teloh

menyampaikan, dan itulah firman Allah, 'Dan demikianlah kami telah

menjadikan kamu ummat yang pertengahan supaya kamu menjadi
sal<si atas manusia '." Kata "pertengahan" disini artinya adil.

' ':' ' '1' t k Ct '{ tK :'J\3 'a-e ?nr o*, i;} ,sri *€ * ) +J"e aLlt 
.-

* t:f tJ\t') a:1 W'r$t .'^iX Ut{j ,'7tr':lt 4t e'i ,6'e'>

* e ir\rr" 
:j\,i .;; n o' r3i'U iii'uiA'

'Jrr.,.-.i.1Jr ff ;ij,rrerfur '#i,^l:, ,p$t'f:r"$ cr->-t'1

n J\o:krf tF ,, 6 it,y.€,6 Jt o\;ti',oAi';x
,;t;f i;ri :itt €$ :u;ir W ir; {€3:) 4A'c;,;-
;|o*1r,1 q;ei,:pr?nt'e*,.4, lUi t;i t1-

,s; \ii'rl: jt,l 'e,* oi C'c-Y;,a:r) ,te:4|r;; ak>it

'l', ,'9 ^*|.*X-i rir''*; ;:, ,irr* vf. C, y* ", t.i, '.7 o., .t c. .i -..6. lt . .1... ,ii ,ir-., ,.7.l-:- :s>l ,* ,* ..>:e', o6-lt f ,S,W: ,Y t+ \-br-

J'ri'*-:i L;5. ,tt jn; L j ;,iq ? 4r;l ,q? J\
; u e u; Gi .Lk r.r-; ir '!tt ,rr\t $i a ,y!t
't' j..t :Jr"; t,-t.: aa'c;r" tf 96r): t1 d\,si lf t+

262 - rATErrL BAARI



U :ir-l i'|t '';-1 'r'^*,G ,d;A
I ,+i ;'rUiC .'^#';i iid ,:cJrl,

p
A

4Il

rrir ,,rt: ,* .y;*'&X-:t.i y ^*'*X-
a./de

o

.*'t
l-i-t l r

&d'
c1c. t3. t

C-ll -t^-"

.;.i.L'bli
3340. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Kami pernah bersama

Nabi SAW dalam suatu perjamuan, lalu dihidangkan kepada beliau

daging bagian paha dan beliau menyukainya, maka beliau

menggigitnya sekali seraya bersabda, "Aku adalah sayyid (tuan) bagi

manusia pada hari Kiamat. Apakah kalian mengetahui kepada siapa

Allah mengumpulkan yang pertama dan yang terakhir pada satu

lapangan, dimans mereka dilihat oleh yang melihat, didengar oleh

penyeru, dan matahari mendekat kepada ntereka? Sebagian manusia

berkata, 'Apakah kalian tidak melihat keodaan yang kalian alami?

Apakah kalian tidak memperhatikan siapa yang memintakan syafaat

untuk kalian kepada Tuhan kalion?' Sebagian manusia berkata,

'Bapak kalian Adam'. Mereka mendatanginya dan berkata, 'Wahai

Adam, engkau adalah bapak manusia, Allah telah menciptakanmu

dengan tongan-Nya, menghembuskon padamu dari ruh-Nya,

memerintahkan para malaikat bersuiud kepadamu, dan

menempatkanmu di dalam surga. Tidakkah engkau memintakan

syafaat kepada Tuhanmu untuk kami? Apakah engkau tidak melihqt

keadaan yang telah kami alami?' Dio berkata, 'Tuhanktt telah marah

dengan kemarahan yang Dia belum pernah marah sebelumnya seperti

iru dan tidak akan marah sesudahnya seperti itu. Dia melarangku

untuk makan buoh pohon nomun aku telah durhaka... diriku...

diriku... Pergilah kalian kepada selainku, pergilah kalian kepada

Nuh'. Mereka mendatangi Nuh dan berkata, 'Wahai Nuh, engkau

adalah Rasul yang pertama kepada penduduk bumi, dan Allah

menamaimu sebagai hamba yang banyak bersyukur. Tidskkah engkau

melihat keadaan yang telah kami alami? Apakah engkau tidak melihat

apa yang telah menimpa kami? Tidakkah engkau mau memintakan
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syofaat kepada Tuhanmu untuk kami?' Dia berkata, 'Tuhanku telah

marah hari ini dengan kemarahqn yang Dia belum pernah marah

sebelumnya seperti itu dan tidqk akan marah sesudahnya seperti itu...

diriku... diriku.... Pergilah kepada Nabi SAW'. Mereka pun
mendatangiku maka aku bersujud di bawah Arsy. Lalu dikatakan,
'Wahai Muhammad! Angkatlah kepalamu, mintalah syafaat niscaya

akan diberi syafaat, dsn mintalah niscaya akon diberl'." Muhammad

bin Ubaid berkata: Aku tidak menghafal seluruhnya.

]4)i;*3 lt\t J:" l"'J;r"oi X?ut q, ). c. c.
a})l J-9 .,

.e)

.i6'i;,ie q"r,t
3341. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Sesungguhnya

Rasulullah SAW membaca ayat'fahal min muddakir' (maka adakah

orang yang mau mengambil pelajaran?) sama seperti bacaan yang

umum.tt

Keteransan Hadits.
(Bab firman Allah, "Sungguh kami telah mengutus Nuh kepada

kaumnya). Demikian yang disebutkan Abu Dzar. Hal ini didukung
oleh penjelasan kalimat-kalimat yang berkaitan dengan kisah Nuh di
dalam surah Huud. Dalam riwayat Al Hafshi yang tertera adalah ayat,
';"t:^:J 

4 -I? df. Si't$'fi)b ig @an bacakantah kepada mereka

berita penting tentang Nuh -hingga firman-Nya- termasuk golongan

orang-orang yang berseroh diri [kepada-Nyal." Sedangkan dalam

catatan periwayat lainnya yang tertera adalah ayat dalam surah Nuuh

[7t] ayat 1, i.Jf i,arii r+;U"bi ,F e'a;i \fi of *:] Jt,ei u';tt rfit_

(Sesungguhnya Kami telah mengutus Nuh kepada kaumnya [dengan
memerintahkanJ;'Berilah kaummu peringatan sebelum datang

kepadonya adzab yang pedift...) hingga akhir surah. Sebagian dari

ayat-ayat yang terakhir ini tercantum pula dalam riwayat Abu Dzar

sebelum menukil hadits-hadits yang marfu'.
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Nuh AS adalah Ibnu Lamk bin Mattusyalakh bin Khanukh (dan

konon dia adalah Idris). Ibnu Jarir menyebutkan bahwa Nuh lahir

setelah meninggalnya Adam selama 126 tahun. Dia diangkat sebagai

rasul ketika berusia 350 tahun, dan ada pula yang mengatakan selain

itu. Nuh AS hidup setelah terjadinya air bah 350 tahun. Sebagian

sumber mengatakan bahwa usianya mencapai 950 tahun, termasuk

usia sebelum diutus menjadi rasul maupun sesudahnya dan setelah

terjadinya banjir yang menenggelamkan bumi.

Ibnu Hibban men-shahih-kan dari Abu Umamah, U ,ltS latli

!t; l;o i,sa y'i G: ig bts;( ,i,t ,e ,,sa !F')T is Ui yt'l'*t
(Sesungguhnya seorang laki-laki berkata, " Wahai R.asulullah, apakah

Adam adalah seorang nabi?" Beliau menjatuab, "Benar!" Laki-laki
itu bertanya, " Berapakah lama antara dia dengan Ntth? " Nabi SAW

menj awab, " Sepuluh abad.").

L!'At r;:1.si].Jr!tJ;:a* a.r'SA gUnu Abbas berkata,

"Baadiyar-ra'yi: Apa yang tampak bagi kami). Pemyataan ini
disebutkan melalui sanqd yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari
jalur Atha'. Maksudnya, menerima tanpa melakukan perenungan.

lui' d,6:3t )Lij) ,#l'(,uji() (Aqti'iy: rahantah.

Wafaarattannuur: Air memancar keluar). Riwayat ini disebutkan

melalui sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas.

*\\\ ij/: ,1i5g-'Sa'1 gtcrimah berkati.t, "la adalah permukaan

bumi. "). Riwayat ini disebutkan melaui sanad yang maushul oleh
Ibnu Jarir dari jalur Abu Ishaq Asy-Syaibani dari Ikrimah tentang

firman-Nya,'wafoaro tannuur ' dia berkata, "Maksudnya. permukaan

bumi."

:t-lurk ,<At-rrir; :ia6'Sal luuiahid berkata, "Al Juudiy

adalah gunung di Jazirah). Riwayat ini disebutkan melalui sanad
yang moushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Abi Najih dari

Mujahid disertai tambahan, Urt * n f e"r;: o-f,l ?'ii$.1' Ua;f.,;
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?i e *'2:it (Gunung saling berlomba dalam ketinggian pada

hari terjadinya penenggelaman bumi, sementara ia merendah untuk

Allah, maka ia tidak tenggelam dan didoratkan padanya perahu Nuh).

it;,<Lii) (Da'b: Keadaan). Penafsiran ini dinukil oleh Al

Firyabi melalui s anad y ang maus hul dari Mujahid.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan lima hadits, yaitu:

Pertanra, hadits Ibnu Umar tentang Dajjal yang akan disebutkan
pada pembahasan tentang fitnah dan cobaan. Maksud penyebutannya

di tempat ini terdapat pada kalimat, "Sungguh Nuh telah
memperingatknn kaumnya tentang Dajjal." Alasan penyebutan Nuh
AS secara khusus adalah karena dia yang pertama menyebut Dajjal.
Nuh adalah Rasul pertama yang disebutkan dalam firman Allah dalam

surah Asy-syuuraa 142) ayat 13, L-, j yrr;"t 6 oriJr 4A {t @ia
telah mensyari'atkan kamu tentang agama apa yang telah
diw as i at kan-Ny a kep a da Nuh).

Kedua, hadits Abu Hurairah RA yang semakna dengan hadits
pertama.

Ketiga, hadits Abu Sa'id tentang kesaksian ummat Muhammad
terhadap Nuh AS bahwa dia telah menyampaikan risalah-Nya.
Penjelasannya akan disebutkan dalam tafsir surah Al Baqarah.

Kemudian pada tafsir surah Nuh akan dijelaskan faktor penyebab

mengapa kaum Nuh menyembah berhala.

Keempat, hadits Abu Hurairah RA tentang syafaat.
p riiJr $ nt'i (Dihidangkan untulotya [daging bagianJ paha).l> J ,-,.W,.

Maksudnya, paha kambing seperti akan dijelaskan pada pembahasan

tentang makanan.

l4 lnrnau menggigir). Maksudnya, mengambil dengan ujung-

ujung giginya. Sementara dalam riwayat Abu Dzar tercantum dengan

lafazh 'fanahasya', tapi maknanya hampir sama dengan lafazh
'fanahasa'.

lqt f y" e?t 'b Si (Aku adalah sayyid [penghuluJ manusia

pada hari Kiamat). Beliau SAW menyebutkan hal ini secara khusus
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karena pada hari itu perkara tersebut didominasi oleh beliau, dimana

para nabi semuanya berada dibawah panjinya, lalu Allah menyiapkan

untuknya maqoam mahmud (tempat yang terpuji) sebagaimana akan

dijelaskan pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Adapun hubungannya dengan judul bab terdapat pada kalimat,

"Mereka berkata: Wahai Nuh, engkau adalah rasul yang pertama di

permukaan bumi, Allah menamaimu sebagai hamba yang bersyukur."

Keberadaan Nuh AS sebagai rasul yang pertama dianggap sebagai

perkara yang musykil. Sebab Adam AS adalah nabi dan secara

aksioma diketahui bahwasanya dia berada dalam satu syariat

peribadatan. Diketahui pula bahwa anak-ai"iak keiurunannya

mengambil syariat tersebut darinya. Atas dasar ini maka Adam AS

adalah Rasul untuk mereka. Dengan demikian, maka rasul yang

pertama adalah Adam AS. Oleh karena itu ada kernungkinan, maksud

perkataan orang-orang di padang mahsyar bahwa Nuh AS adalah rasul

pertama yang diutus kepada penduduk bumi. Sebab pada masa Adam

AS bumi belum dihuni oleh manusia. Atau karena risalah Adam

kepada anak keturunannya sama seperti pendidikan seorang bapak

terhadap anak-anaknya. Mungkin pula yang dimaksud bahwa Nuh AS

adalah rasul pertama yang diutus kepada kaumnya dan kepada umat-

umat lain yang terpencar di berbagai negeri. Sementara Adam hanya

diutus kepada anak-anaknya saja, dimana mereka berkumpul di satu

negeri.

Sebagian permasalahan ini telah disehutkan pada bagian awal

pembahasan tentang tayammum, yakni yang berkaitan dengan

keistimewaan Nabi SAW, dimana risalah beliau bersifat universal.

Adapun kalimat 'Allah menamai;nu hamba yong banyak

bersyukur' merupakan isyarat kepada firman-Nya dalam surah Al
Israa' [17] ayat 3, t:;fu t* oS U](Sesungguhnya dia adalah hamba

[AllahJ yang banyak bersyukur). Abdurrazzaq meriwayatkan melalui

sanadyangmunqathi'(terputus), iJjt ,iri t;rrjr J+i ril ir? t 'j"o\

Ittt ,n-!o'.*;\1t ,:,i e eb ,'al:i €)j eiit ) W"n apabita pergi ke

tempat buang hajat dia berkata, 'Segala puji bagi Allah yang
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melimpahkan kepadaku kelezatannya, mengekalkan padaku

ke kuat anny a dan m e n ghi I an gkan dar i ku gan ggu anny a' .).

Kelima, hadits Ibnu Mas'ud tentang bacaan ayat 'fahal min

muddakkir '. Hadits ini akan disebutkan pada tafsir surah lqtarabat.

4. e f s j, *nt Jr ofi ,ti yA.ls\tlo ;t 1 u,-t'ot:
.U7\\"Don Sesungguhnya llyas Benar-Benar termasuk Salah

Seorong Rasul-Rasul. (Ingatlah) Ketika Ia Berkata kepada

Kaumnya, "Mengapa Kamu Tidok Bertakwa 
-hingga 

Firman-
Nya- Dan Kami Abadikan Untuk Ilyas (Pujian yang Baik) di

Kalangan Orang-Orang yang Datang Kemudian."
(Qs. Ash-Shaaffaat l37lz23)

€rt: i:i,i-{ 6tq6" 
)T ,b iy-l ;4!'i.:u,6 i.t Jv

3i u* ltr:# i,* f'*(*!i,\y,t'fi\;o;.ijr
,n;'\ $ ,.qt

Ibnu Abbas berkata, "Maknanya, disebut-sebut kebaikannya.

' Kesejahteraan dilimpahkan atas llyas. Sesungguhnya demikianlah

Kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya dia termasuk hamba-hamba Kami yang beriman' (Qs.

Ash-Shaaffaat 137):130-132)." Disebutkan dari Ibnu Abbas dan Ibnu

Mas'ud bahwa Ilyas adalah ldris.

Keteranqan:
(Bab sesungguhnya llyas benar-benar termasuk salah seorong

rasul-rasul. [ingatlahJ ketika ia berkota kepada kaumnya, mengapa

kamu tidak bertakwa- hingga firman-Nya kami abadikan untuk llyas

[pujian yang baikJ di kalangan orang-orangyang datang kemudian).

Dalam riwayat Abu Dzar tidak dicantumkan kata "bab". Seakan-akan

Imam Bukhari menguatkan pendapat yang mengatakan bahwa Idris

bukan termasuk kakek Nuh. Oleh sebab itu, dia menyebutkannya
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sesudah Nuh. Persoalan ini akan saya sebutkan pada bab berikutnya.

Ilyas adalah nama dalam bahasa Ibrani. Adapun firman Allah,
salaamun alaa ilyaasiin (kesejahteraan dilimpahkan atas Ilyas).

Kebanyakan periwayat membacanya demikian, tetapi penduduk

Madinah membacanya aali Yaasiin. Lalu sebagian ulama

menakwilkan bahwa yang dimaksud adalah kesajahteraan atas

keluarga Muhammad SAW. Namun, penafsiran ini sangat jauh dari

kebenaran.

Penafsiran bahwa yang dimaksud oleh ayat tersebut adalah

Ilyas, dikuatkan oleh susunan ayat, dimana Allah mengabarkan
'kesejahteraan' kepada setiap nabi yang disebutkan dalam surah ini.
Maka kesejahteraan pada ayat ini juga untuk Ilyas, karena ayat-ayat

sebelumnya berkenaan dengannya. Hanya saja penyebutannya diberi
tambahan huruf 'yaa' dan 'nuun ', sebagaimana mereka biasa

menyebut Idris dengan lafal 'Idrisin'.
azt

4q;it Jt-E (lbnu Abbas berkata). Riwayat ini disebutkan

metat,;i sanqd yaflg maushul oleh Ibnu Jarir dari jalur Ali bin Abi
Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman Allah, 'salaamun alaa
ilyaasiin' . Dia berkata, "Yakni disebut-sebut kebaikannya."

.._-r\! tr ,/-'oi ,,? /,i :P it f 'is'i (oitrbutkan dari

Ibnu Mas'ud dan lbnu Abbas bohwa llyas adalah ldris). Perkataan

Ibnu Mas'ud dinukil melalui sanad yang maushul oleh Abd bin
Humaid, dan Ibnu Abi Hatim dengan sanad yang hasan dainya,
"Ilyas adalah Idris, dan Ya'qub adalah Isra'i1." Adapun perkataan Ibnu
Abbas dinukil melalui sanad yang maushul oleh Juaibir dalam
tafsirnya dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas dengan sanad yang
lemah. Oleh karena itu, Imam Bukhari tidak menyebutkan dengan

lafazh yang menunjukkan keakuratannya.

Berdasarkan keterangan di atas, maka Abu Bakar bin Al Arabi
mengambil kesimpulan bahwa Idris bukan kakek Nuh, tetapi dia
berasal dari bani Isra'il. Sebab Ilyas telah disebutkan berasal dari bani
Isra'il. Untuk menguatkan kesimpulannya, dia berdalil dengan

perkataan Idris AS kepada Nabi SAW. -l.r '^tt 
afui, 4u:rl, Cu,8t
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(Selamat datang nabi yang shalih dan saudara yang shalih).

Sekiranya Idris termasuk kakek Nuh niscaya dia akan mengatakan

kepada Nabi SAW sebagaimana perkataan Adam dan Ibrahim AS,

Ct '."1' iYt1 (dan anak yang shatih). Dalil yang dikemukakan Ibnu Al

Arabi cukup baik tapi mungkin dijawab bahwa dia berkata demikian

karena merendahkan diri serta bersikap lemah-lembut. Maka
perkataan itu tidak menjadi nash atas kesimpulan yang dia

kemukakan.

Ibnu Ishaq berkata pada bagian awal tentang sirah nabawiyah
(perjalan hidup Nabi) ketika menyebutkan nasab Nabi SAW yang

muiia dan kctika sampai kepada Nuh, "Ibnu Lamk bin Mattusyalakh
bin Khanukh, dan dia adalah Idris sang nabi sebagaimana yang

mereka katakan." Ibnu Ishaq hendak mengisyaratkan bahwa
keterangan tersebut diambil dari Ahli Kitab.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat dalam melafalkan
'Khanuukh'. Sebagian mengatakan seperti kata 'Tsamuud' (yuk i
Khanuukh). Sebagian lagi mengatakan 'Ukhnuukh'. Ada pula yang
mengatakan 'Hanukh', dan sebagian mengatakan, 'Uhnukh'.

Begitu pula para ulama berbeda tentang kata 'Idris'. Sebagian

berpendapat bahwa ia adalah bahasa Arab dan berasal dari kata
'dirasah' (mempelajari). Dinamakan demikian karena kegiatannya
yang terus menerus mempelajari shufouf, Sementara kelompok lain
berpendapat ia adalah bahasa Suryani. Dalam hadits Abu Dzar yang

di-shahih-kan oleh Ibnu Hibban disebutkan bahwa ia adalah bahasa

Suryani. Namun, riwayat ini tidak menghalangi keberadaannya

sebagai bahasa Arab selama terbukti dia memiliki dua nama.
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5. Tentang Idris AS. Dia adalah Kakek dari Ayah Nuh, dan Ada

Pula yang Mengatakan Dia adalah Kakek Nuh AS, Serta Firman

Allah, ry 6* i'i U;gtt"Dan Kami Mengangkatnya Ke Tempot

Yang Tinggi." (Qs.Maryam [19]:57)

J:" i,'J;r'ri L:t".; hr qr'ri itk !.6 i fi"*
'j.', o '1,,1 :?. ,:{, .e. t.o-, : ',,' '1'r') qf i*feP ,-F-* uio c?'\^r. utJ ,,i ett-l ei :Ou p"

/ .o-/ ,.c, .1 o o 1 d!. ,,c. ,1,'. a: ,.
i--\> ;,l:.*c.+) JJ, r>^br. oh t' t?-fS e'.'*: 4I*, f.(€Sv

','4

;\,r)e'; qi *i'i'ui i,*:b €.Viiti"ts
..;-_:;t:,#Jr djr;J "y; i6 ffur ,'3t Aie ti ,,r^i)t

3-U ,-,iu rLf 'e; ilts 'Jf ui :iG rr-ri ,, :Ju

f ,tr:rril r;Ir ilt 6'{o Ai 'C't) ,|i ,'Ju to['S-;rl iJv
'"f.s;w tib'o-.b y E1p: tiy i; *i ?;.7'ti; *i ^;
ri rij, ii ,* ., ;rtdt r)ri ltt"';u u--'r ilta 5 4Jr1*:; -- LJ '( 9.7 -,/ ( (J. r/ -v

7z >.
z tz . .2. , c, :. o 7,. t.=.'.. ' z t

,4.'i db f : **;;r, or-;,-,!t o-ri-t i>T t.ii :Ju f"),-r.-

ti?,.,rlr pf I.V'* d)i;;\r,o,:At'$i'& #tp(t
,P; ,./ {f '; 

;:4J[^1 
',f.t'*l \il)'*--b ^'*r|P'-A

iv c * ,*;" { iA *t ,n;A,ii *.tiric:-tt ;i ,h
;;j *il ofrfur € o) ft?i ,;i'SG .'r1f ,J'r\r

'r-r') t,'.?t, i X'* A:6'-y J.* l', eGl: ;*')
,P.b'? A" :;i sst .*:n' ee';r$Ist sfut *ti,l
,iu sr*; ;, ii!" C.il, t\t, d.-t }r..c'; :Jti *|,V;
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C\t, {.t *^t 4at:r';.ga },fL'r} ; .nri1t*
t;'; :Sra ,k".L'r| i ,;; r-ri ,ju ftri,; |ai .4.Ut

Lr;'J ; 'ju l*i ,y ii .{,t, ;\,j 4.U, o;u,

'ju tr*; ,y ,* .{.ilt iyt, d.tt dtr(;'; ,Jw ett.u.
'ort*:\''a! ti', 

,nrlL u.r3f i; tt ;.*i::.1u .i."r11 rr.;
,. ,i, 6. ', i!. ,i., 

oo1. 
1 ?: t e,..,.1 . , .

r2 
-cb 

-> ) t-)-- ,r ,s..Cft' :d-,;1"rr h' &t;)t )s:o\rirut{
?or oe, !"'; ;0 l; i.t lu.3x!' '*.,,*'d,'.i a#.
,;<e'* ,.yhtli ,&j *\t J:"';:t J$ t;-e
r$i ,c'ej €!'6 ,;; j* ;*.';i e 3rri i*i
,ibi vaai 3y'U; qG, Ju .iL;*3'd, ;j,X
:;.t/ ;1 J\'.:;.i ,tA:pZ U; j;'-*t7'.;;i ,U\
'{-;v ; ; A.'&j,a:yi €7'y ; i,teJ, g,r,

,r;',i;;'d;i ,U:4 rt'el.;i3i ,U: q,,7g
A L-Lj ,:qi j'rtsr J!i- \ ,,t3.^J* bj'# .^ i,rui

&"ftt ; ,j: a'#-r tu ,lti ,:et::, q,r., :Jw ;;
tt *\i'i 6^ G qr\i,t'orSi tl*i At;r:'ar e. ji

.c,r:-^ir 1r j tiy, ,iit t,t> a 6$

3342. Dari Anas bin Malik, Abu Dzar RA menceritakan
kepadanya, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, "Atap rumahku
disingkapkan/dibuka dan saat itu aku berada di Makkah. Jibril turun
lalu membuka dadaku kemudian mencucinya dengan air zamzarn,
kemudian dia datang membawa bejana emas yong dipenuhi dengan

272 _ TATIIUL BAARI



hikmah dan iman lalu menuangkannya ke dalam dadaku. Kemudian

dia mengambil/meraih tanganku dan menaikkanku ke langit. Ketika

sampai ke langit dunia, Jibril berkata kepada penjaga langit,
'Bukalah! Penjago. langit bertanya, 'Siapa ini?' Jibril berkata, 'lni

Jibril'. Penjaga langit bertanya, 'Apakah ada seseorong

bersamamu?' Jibril berkata, 'Bersamaku Muhammad'. Penjaga langit
bertanya, 'Apakah dia diutus kepada-Nya?' Jibril berkata, 'Benar!'

Maka langit dibuka. Ketiko kami telah naik ke langit ternyata di sana

terdapat seorang lakiJaki, di bagian kanannya terdapat sekelompok

manusia dan di bagian kirinya terdapat sekelompok manttsia. Apabila
melihat ke arah kanannya dia tertawa dun jik,t melihat ke arah

kirinya dia menangis. Orang itu berkata, 'Selamat datang Nabi yang

shalih dan anak yang shalih'. Aku bertanya, 'Siapakah ini wahai

Jibril?' Jibril menjawab, 'lni adalah Adam. Adapun kelompok yang

berada di bogian kanan dan kirinya adalah jiwa-jiwa anak

keturunannya. Kelompok yang berada di bogian kanan adalah
penghuni surga sedangkon kelompok yang berada di bagian kirinya
adalah penghuni neraka. Apabila dia memandang ke arah kanannya

niscaya dia tertawa (tersenyum) dan apabila memandang ke arah

kirinya niscaya dia menangis'. Kemudian Jibril membawaku naik
hingga mendatangi langit kedua. Jibril berkata pada penjaganya,
'Bukalah!' Sang penjago bertanyo kepadanya soma seperti yang

dikataknn oleh penjaga (di langit) pertama. Lalu langit dibuka." Anas

berkata, "Beliau SAW mengabarkan telah mendapatkan di langit-

langit itu Idris, Musa, Isa, dan Ibrahim. Tapi beliau tidak menyebutkan

secara pasti kepadaku bagaimana tempat-tempat mereka. Hanya saja

beliau menyebutkan mendapati Adam di langit dunia, dan Ibrahim di
langit keenam." Anas berkata (Nabi SAW bersabda), "Ketika Jibril
melewati ldris, dia berkata, 'Selamat datang nabi yang shalih don

ssudara yang shalih'. Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Jibril berknta,

'lni adalah ldris'. Kemudian aku melewati Musa maka dia berkato,

'Selamat datang Nabi yang shalih dan saudaro yang shalih'. Aku

bertanya, 'Siapakah ini?' Jibril menjawab, 'Dia adaloh Musa'.

Kemudian aku melewati Isa, maka dia berkata, 'Selomat datang Nabi
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yang shalih dan saudara yang shalih'. Aku bertonya, 'Siapakah ini?'
Jibril menjawab, 'lsa'. Kemudian aku melewati lbrahim maka dia
berkqta, 'Selamat datang Nabi yang shalih dan anak yang shalih'.
Aku berkata, 'Siapakoh ini?' Jibril menjawab, 'lni adalah lbrahim'."

-beliau berkata, Ibnu Hazm mengabarkan kepadaku bahwa Ibnu
Abbas dan Abu Halyah Al Anshari berkata- Nabi SAW bersabda
"Kemudian aku dinaikkan hingga sampai kepada tingkat dimana aku

mendengar suarq pena. " Ibnu Hazm dan Anas bin Malik RA berkata,

Nabi SAW bersabda ".4llah mewajibkan atasku limo puluh shalat.

Aku pun pulang mentbawa ketetapan itu hingga aku melewati Musa,

maka dia berkata, 'Apakah yang div,ajibkan atas ummatmu?' Aku
berkata, 'Diwajibkan atas mereka lima puluh shalat'. Beliau berkata,
'Kembaliluh kepada Tuhanmu, karena sesungguhnya ummatmu tidak
mampu atas hal itu'. Aku ketnbali lalu memohon kepada Tuhanku,

maka dikurangi setengahny,a. Aku kembali kepada Musa dan dia
berkata, 'Kembqlilah kepada Tuhanmu'. Dia menyebutkan seperti itu
lalu dikurangi setengahnya. Aku kembali kepada Musa dan
mengabarkan kepadanya namun dia berkata, 'Kembalilah kepada
Tuhanmu karena sesungguhnya ummotmu tidak mampu melakukan

hal itu'. Aku kembali dan memohon kepada Tuhanku maka Dia
berfirman, 'Ia adalah lima namun ia adalah lima puluh, tidak diganti
perkataan ftetetapan) disisi-Ku'. Aku kembali kepada Musa dan dia
berkata, 'Kembalilah kepada Tuhanmu'. Aku berkata, 'Aku telah malu

terhadap Tuhanku'. Kemudian aku berangkat hingga sampai ke

sidratul muntaha. Ia pun diliputi oleh warna-warna yang aku tidak
tahu apakah itu. Kemudian aku dimasukkan ke dalam surga ternyata
di dalamnya terdapat mutiara dan tanahnya adalah kesturi."

Keterangan Hadits:
(Bob tentang ldris). Kata "bab" tidak tercantum dalam riwayat

Abu Dzar. Sementara dalam riwayat Al Hafshi ditambahkan, "Dia
adalah kakek dari ayah Nuh, dan ada yang mengatakan kakek Nuh

AS." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pendapat yang pertama lebih
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tepat. Barangkali pernyataan kedua diucapkan dalam konteks majaz,

sebab kakek bapak adalah kakek bagi anaknya.

Sebagian orang menukil ijma' bahwa Idris adalah kakeknya

Nuh. Namun, pernyataan ini perlu diteliti kembali. Sebab jika
perkataan Ibnu Abbas terbukti akurat bahwa Ilyas adalah Idris, maka

konsekuensinya Idris termasuk keturunan Nuh bukan Nuh termasuk

keturunannya, hal ini berdasarkan firman Allah dalam surah Al
An'aam [6] ayat 84-85, a$')i\;:er'r:Jtt a$:5'qj',F U 6":6 gi)

cqf: A') G;l nf :'t..r.,;'ijr *;t Uk: o:l;6: Ai:r'uei::
(Dan kepada Nuh sebe'lum itu fiugal telah Kanti beri petunjuk, dan

kepada sebagian dari keturunannya [NuhJ yaitit Daud, Sulaiman,

Ayyub, Yusuf Musa dan Harun. Demikianluh kami memberi balasan

kepada orang-orang yang berbuat baik. Dan Zakaria, Yahya, Isa dan

Ilyas).

Ayat ini menunjukan bahwa Ilyas terrnasuk keturunan Nuh, baik

kita mengatakan bahwa yang dimaksud oleh kata ganti 'nya' pada

lafazh "Dan dari keturunannya" adalah Nuh atau lbrahim. Sebab

Ibrahim termasuk keturunan Nuh, maka siapa yang termasuk

keturunan Ibrahim dia juga termasuk keturunan Nuh.

Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab Al Mubtada' bahwa Ilyas

adalah Ibnu Nasyi bin Fanhas bin Izar bin Harun (saudara Musa bin
Imran).

Wahab menyebutkan dalam kitab Al Mubtada' bahwa Ilyas

diberi umur sebagaimana umur Nabi l(hidhir dan dia akan tetap hidup

hingga akhir dunia. Hal ini tercantum dalam kisah yang panjang. Al
Hakim mengutip dalam kitab Al Mustadrak dari hadits Anas bahwa

Ilyas berkumpul bersama Nabi SAW dan keduanya makan bersama-

sama. Tinggi badan Ilyas adalah 300 hasta. Dia mengatakan tidak

makan dalam satu tahun kecuali satu kali. Riwayat ini dinukil oleh

Adz-Dzahabi dalam biografi Yazid bin Yazid Al Balawi seraya

mengatakan, "Ini adalah berita yang batil".

V 6* iy U;Att (Firman Allah, "Dan Kami mengangkatnya ke

tempat yang tinggl. "). Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan hadits
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tentang isra' dari riwayat Abu Dzar. Adapun penjelasannya telah
disebutkan pada bagian awal pembahasan tentang shalat. Seakan-akan
dia hendak menjadikan judul bab sebagai isyarat terhadap pernyataan
dalam kisah bahwa Nabi bertemu dengan Idris di langit yang keempat.
Tentu saja ia adalah tempat yang tinggi tanpa diragukan lagi.

Sebagian ulama masih mempefinasalahkan hal ini. Sebab nabi-
nabi yang lain lebih tinggi tempatnya dibandingkan Idris. Padahal ayat
tersebut dengan tegas mengatakan bahwa Idris diangkat ke tempat
yang tinggi. Namun, permasalahan ini mungkin dijelaskan bahwa
yang dimaksud adalah tidak ada yang diangkat ke langit dalam
keadaan hidup selaimya. Namun, penjelasan ini perlu diteliti. Sebab
Isa AS telah diangkat pula dalam keadaan hidup (menurut pendapat
yang benar). sedangkan keberadaan Idris AS diangkat dalam keadaan
hidup tidak dapat dibuktikan melalui riwayat yang dinukil dari jalur
marfu '(dinisbatkan langsung kepada Nabi SAW) dan kuat.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa Ka'ab berkata kepada Ibnu
Abbas tentang firman Allah, "Dan Kami mengangkatnya ke tempat
yang tinggi", bahwa Idris meminta kepada temannya dari kalangan
malaikat lalu membawanya naik di antara kedua sayapnya. Ketika
berada di langit yang keempat ia ditemui oleh Malaikat maut.
Malaikat yang membawa Idris berkata, "Aku ingin engkau
memberitahukan kepadaku berapa yang tersisa dari usia Idris?"
Malaikat maut balik bertanya, "Dimanakah ldris?" Malaikat yang
membawa menjawab, "Dia bersamaku". Malaikat maut berkata,
'Sungguh ini adalah perkara yang menakjubkan. Aku diperintah untuk
mencabut ruh Idris di langit keempat. Aku pun berkata, ..Bagaimana

hal itu (terjadi) sementara Idris berada di bumi?" Maka ruh Idris
dicabut. Itulah firman Allah, "Dan kami mengangkatnya ke tempat
yang tinggi." Namun, ini termasuk cerita-cerita Israiliyat. Hanya Allah
yang Maha Mengetahui kebenaran perkara itu.

Ibnu Qutaibah menyebutkan bahwa Idris diangkat dan usianya
350 talrun. Lalu dalam hadits Abu Dzar yang panjang (yang di-shahih-
kan oleh Ibnu Hibban) disebutkan bahwa Idris AS adalah seorang nabi
dan rasul. Dia juga orang pertama yang menulis dengan pena. Ibnu
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Ishaq menyebutkan berbagai hal dimana pelaku pertamanya adalah

Idris. Di antaranya, Idris adalah orang pertama yang menjahit kain.

6. Firman Attah, ?lr rlilr ii U''SC r':3i i-iei :6 ilt"Don Kepoda

Kaum Ad (Kami Utu$ Saudara Mereka Hud. Dia Berkata, 'Hai

Kaumku, Sembuhlah Altah'. " (Qs. Huud [11]:50) '.9 
'r'j;t 

S1

q/t e"_Ft qF ,\rt -,ly Jt- j6'll "Ketika Dia Memberi

Peringatan Kepada Kaumnya Di Al Ahqaal-hingga Firman-

Nya- "Demikian Kami Memberi Balasan Kepada Kaum Yang

Berdosa." (Qs. Al Ahqaaf [46]:21)

'&': &\t -A'Jt t a;;G ; aa:';,tLi f \J\ - ,' , / .
Sehubungan dengan ini disebutkan hadits dari Atha' dan

Sulaiman dari A'isyah dari Nabi SAW.

.(f.q :r*,(f'* g/r'.li io r;i11,;*'1 ? a' &i
i::tq*,, )q ...'n*i:p1 .u:/r Je'e.,:"^*iie
(?-:e tr 3#i',i;f\E e}, Vf'tu, c-fi) LtL $#

\.;:. .ruu.U'e cjl!$ t1t*i
Dan firman Allah Azza wajalro,"OOorun kattm Ad maka mereka

telah dibinasakan dengan angin ))ang songat dingin lagi sangat

kencang." Ibnu Uyainah berkata, "Melebihi taklran." "Yang Allah

menimpakan angin itu kepada mereka selama tuiuh malam dan

delapan hari terus-menerus. " Berkesinambungan. "Maka kamu lihat

kaum Ad pada waktu itu mati bergelimpangan seokan-akan mereka

tunggul-tunggul pohon kurma yang telah kosong Qapuk)"; Akar-

akarnya. uMaka kamu tidak melihat seorang pun yong tertinggal di

antara mereka" : Tersisa.
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:jri F)*\t* dt*t #Lhr q' {& qtf
. 
: -f.-,srr! G L5ti lytLxr t';

3343. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Aku diberi pertolongan dengan angin Shaba dan kaum Aad

dibinasakan dengan angin Dabur."

* ert e f €.i i,* y,i *j:i e f ,.r ss't iJv

1-5b?,1 ;; ,4^ ;l'&i;',tr\ e,;' ,'Ju a?nt oyt
';'*-..ltrAr nr-- / Li\t,?r\t u+:.i,yt,*'t
ot-{1 ,i.fl;';.rtyr:,i+rr?t ):i i #j,Udt
)' 'a1vrsH;'4 

7Y I fl'qr[;lt^nt;d;)
,t;'J:rt '#ri Ct:Ju .(Lii rd ;;i *'r,b *. ,ie

$t ,Jta",J*;'r;i:r'r-? u#t 'd; #.jt'JH #t j.n

Ff j?rt rF,JtUr'42;ri1 ?rr '*;:Jui,!",?.1Uiit

JJa -4),'; uy'^+i- e ,y; $t r*1.r-V x ;\\r
,,c,ori4J'; ^* * €3i- *,r*,1'o\,io i't6

..:G
,

3344. Dia berkata: Ibnu Katsir berkata: Diriwayatkan dari

Sufuan, dari bapaknya, dari Ibnu Abi Nu'm, dari Abu Sa'id RA, dia

berkata: Ali RA mengirim beberapa keping emas kepada Nabi SAW,

lalu beliau membaginya di antara empat orang; Al Aqra'bin Habis Al
Hanzhali lalu Al lvlujasyi'i, Uyainah bin Badr Al Fazari, Zaid Ath-
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Tha'i salah seorang bani Nabhan, dan Alqamah bin Ulatsah Al Amiri

salah seorang bani Kilab. Maka orang-orang Quraisy dan Anshar

marah seraya berkata, "Dia memberi pembesar-pembesar penduduk

Najed lalu meninggalkan kita." Beliau SAW bersabda, "Sesungguh

nya aku hanya ingin melunakkan hati mereka." Lalu seseorang datang

dengan ciri-ciri; kedua mata menonjol, tulang atas pipinya keluar,

dahinya lebar, jenggotnya tak terawat dan rambutnya botak. Orang itu

berkata, "Bertakwalah kepada Allah wahai Muhammad." Beliau

bersabda, "siapakah yong toat kepada Allah jika aku durhaka kepada-

Nya? Mengapa Altah mempercayaiku terhadap ptnduduk bumi dan

kalian tidak mempercayaiku." Seseorang mei:-inta izin untuk

membunuhnya -aku 
mengira dia adalah Khalid bin Walid- namun

beliau melarangnya. Ketika orang itu pulang, beliau SAW bersabda,

"sesungguhnya dari tulang Shulbi orang ini -atau dibelakang orang

ini- satu kaum yang membaca Al Qur'un dan tidak melewati

tenggorokan mereka. Mereka keluar dari agama seperti keluarnya

anak panah dari busurnya. Mereka membunuh pemeluk Islam dan

membiarkan penyembah berhala. Sekiranya aku mendapati mereka

niscaya aku akan membunuh mereka seperti terburuthnya kaum Ad."

\,.o, t c

dJl J-t rlr#,*'*h' & d': :JG '*(lt *
q,ri 4|#),,,A

3345. Dari Al Aswad, dia berkata: Aku mendengar Abdullah

berkata: Aku mendengar Nabi SAW membaca ayat 'fahal min

muddakir' (maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran).

Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "Dan kepada Ad saudara mereka Hud').Dia

adalah Hud bin Abdullah bin Rabah bin Jawir bin Ad bin Aush bin

Iram bin Sam bin Nuh. Dia dinamakan sebagai saudara mereka karena

berasal dari kabilah mereka bukan dari sisi persaudaraan dalam

agama. Inilah yang lebih benar mengenai nasabnya. Adapun Ibnu

'jG
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Hisyam mengatakan bahwa berkata adalah Abir bin Irfikhsyad bin

Sam bin Nuh.
'qF 

e'Jilt *t U.k -^:tt.1p jrii''tt U'tt't'i:i\1 (Kettka dia

memberi peringatan kepada kaumnya di Ahqaaf 
-hingga 

firman-

Nya- demikian Kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa).

Kata afoqaaf adalah bentuk jamak dari kata haqaf artinya tumpukan

pasir. Adapun yang dimaksud disini adalah tempat tinggal kaum Ad.

Abd bin Humaid meriwayatkan dari jalur Qatadah bahwasanya

mereka tinggal di bukit-bukit pasir di wilayah Syahr dan

sekelilingnya. Menurut Ibnu Qutaibah, mereka berjumlah 13 kabilah

dan tinggal di bukit-bukit pasir di wilayah Ad-Duw, Ad-Dahna, Alij,
Wabar, Amman hingga Hadhramaut. Tempat-tempat tinggal mereka

merupakan negeri yang paling subur dan banyak tumbuhannya. Ketika

Allah murka atas mereka maka tempat-tempat itu dijadikan sebagai

gurun pasir yang tandus.

ei Y l,' ..,,;, olt f 
'r:tto *tl'"&t:@ * 4 (sehubungan

dengan ini dinukil dari Atha' dan Sulaiman, dari Aisyah, dari Nabi
SAn.Riwayat Atha' (bin Abi Rabah) telah dinukil melalui sanad

yang maushul oleh Imam Bukhari pada bab "Angin" pada

pembahasan tentang awal mula penciptaan, dan di bagian awal

disebutkan,'itl|F| ry rei, rs1 o'iS (Apabtla melihat owan, maka

beliau berjalan mondar-mandir). Lalu pada bagian akhimya

disebutkan, <@.i-t'1i' .3; ",i 
tbto i'5lr6ii) :6 ?l',sa 6 'ii 6r\i vi

(Aku tidak tahu barangkali ia seperti yang dikatakan kaum Ad 'Maka

tatkala mereka melihat adzab itu berupa owan yang menuju ke

lembahJembah mereka).

Imam Bukhari menukil riwayat Sulaiman (bin Yasar) dengan

sanadyangmaushul pada tafsir surah Al Ahqaaf.

(!iq:"*4f'* g-/,t$6ioriii1 (Adapun kaum Ad maka

mereka teloh dibinasakan dengan ongin -yang sangat dingin- lagi
sangat kencang). Penafsiran kata sharshar dengan arti 'sangat dingin'
adalah perkataan Abu Ubaidah dalam kitab Al Majaz. Adapun
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penafsiran Ibnu Uyainah, kami menukil dalam tafsimya satu riwayat

dari Sa'id bin Abdurrahman Al Makhzumi melalui sejumlah

periwayat tentang firman-Nya, 'aathiyah', dia berkata, "Melebihi

takaran, tak ada yang keluar darinya kecuali sekadar ukuran cincin."

Pernyataan ini telah disebutkan bersambung dengan hadits Ibnu Abbas

pada bab ini dalam riwayat Ath-Thabarani dari jalur Muslim Al
A'war, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas. Ibnu Mardawaih menukil dari

jalur lain dari Muslim Al A'war dan dijelaskan bahwa tambahan

tersebut disisipkan oleh Mujahid. Hal serupa dinukil dari Ali dengan

jalur mauqry'sebagaimana dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dari jalurnya,

dia berkata , o')i ;y :o eI il 91, *q ,-P:jr, :l d')t q u* li,' )f"i
ttf$\ ;b'{i lt:i, ,r'ti q (Ailah ridak perncth mengirim angin

melainkan dengan timbangan yang ada tlitangoit malaikat kecuali

pada hari Ad, sesungguhnya diizinkan puilanya lanpa timbangan.

Maka angin itu melebihi takaran). Senada dengannya dinukil dari

jalur Qabishah bin Dzu'aib (salah seorang pembesar tabi'in) melalui

sanad yang shahih.
t- , -.,t .a t'A.j1\i :6 j--L (Te rus n't e nerus : B erke s inamb ungan). Ini adalah

penafsiran Abu Ubaidah. Dia berkata tentang firman-Nya , W t^:;,t,

(Allah menimpakan angin itu atas mereku). yakni melangsungkannya.
'*tal :63-,1^. $ *,Wi )q'* Quiuh malctm don delapan hari terus

menerus), yakni berkesinambungan." Menurut Al Khalil kata

'husuuman 'berasal dari kata 'ltasm 'artinya memotong.

oloi r+[ U & e'i",kt r{hi <[sv ,F jw,> (Tunggul-tunggul

polro,r'ku;;o y:ang telah kosong ftri"ti, yakni akar-akar pohonnya"

Maka kamu tidak melihat seorang putl yung tertinggal di ontara

mereka, yakni tersisa). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia

berkata tentang firman-Nya, 'Khaawiyaft' yakni akar-akar pohonnya.

Hal ini sesuai dengan pandangan mereka yang menganggap kata nakhl

termasuk kata mu'annots (enis perempuan).

Mereka diserupakan dengan akar-akar pohon kurma sebagai

isyarat bahwa tubuh-tubuh mereka sangat besar. Wahab bin Munabbih

T'ATHUL BAARI - 28I



berkata, "Kepala salah seorang mereka sama seperti kubah. Sebagian

mengatakan, tinggi mereka sama dengan 12 hasta, dan ada pula yang

mengatakan lebih dari 10 hasta."

Ibnu Al Kalbi meriwayatkan bahwa tinggi orang yang paling

pendek di antara mereka adalah 60 hasta dan yang paling tinggi adalah

100 hasta.

Adapun firman-Nya, *. (*J16, q'i4 c;'&i, (Apakah kalian

melihat diantara mereka yang tertinggal yakni yang tersisa).

Dalam tafsir disebutkan bahwa angin tersebut membawa

seseorang dan mengangkatnya ke udara lalu menjatuhkannya sehingga

kepalanya putus dan tinggal jasadnya tanpa kepala, maka itulah

firman-Nya. "Seakan-akan merekn tunggullunggul kurma yong

roboh." Tunggul-tunggul kurma adalah pangkal pohon-pohon kurma

yang tersisa setelah dipotong.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Ibnu Abbas, "Kaum Ad dibinasakan dengan

angin Dabuur;' Proses kebinasaan kaum Ad dengan angin dinukil

oleh Ibnu Abi Hatim dari hadits Ibnu Umar, dan Ath-Thabarani dari

hadits Ibnu Abbas, keduanya dari Nabi SAW , €jr q :b ;rrht 41O
,g:)\\31fl' e.&tii: €tT3'#fi l-$' f!'o:P ,f6Jr g:i1l
+ j*'4p'j,,i\t ,13:*il",;arrb r.ta ,t1ut'araat it'-) (Tidaktah

Allah membuka jalan angin kepada kaum 'Ad melainkan sebesar

cinctn. Angin itu melewati penduduk pedusunan lolu membawa

mereka bersama hewan ternak mereka dan harta benda mereka di

antoro langit dan bumi. Orang-orang yang berada di perkotaan

berkata, 'lni adalah owon yang datang menurunkan hujan'. Lalu

dijatuhkan kepada mereka maka mereka binasa semuanya).

Kedua,hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang Khawarij.

o$ , F f it'ltl't (Ibnu Kasir berkata: Diriwayatkan dari

Sufyan). Demikian yang tersebut di tempat ini. Sementara dalam tafsir

surah Al Baraa'ah disebutkan, "Muhammad bin Katsir menceritakan

kepada kami". Dia menukil melalui sanad yang maushul, tetapi trdak
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menyebut redaksinya dengan lengkap, nzlmun hanya menyebut bagian

awalnya. Pembicaraan tentang hadits ini akan dijelaskan pada

pembahasan tentang peperangan. Adapun maksud penyebutannya di

tempat ini terdapat pada kalimat, "sekiranya aku mendapati mereka

niscaya aku akan membunuh merekn sebagaimana pembunuhan

terhadap kaum Ad', yakni pembunuhan yang tidak menyisakan

seorang pun di antara mereka. Hal ini sebagai isyarat terhadap firman-

Nya, "Apakoh englrau melihat yang tersisa di antara mereka." Bukan

berarti beliau membunuh mereka dengan alat yang digunakan untuk

membunuh kaum Ad. Kemungkinan juga yang dimaksud adalah

prosesnya, yaitu pembunuhan yang keras dan kuat. Hal ini sebagai

isyarat bahwa mereka memiliki sifat yang keras dan kuat. Pandangan

ini dikuatkan oleh lafazh yang tercantum dalam riwayat lain, yakni

"Pembunuhan Tsamud."

Ketiga, hadits Abdullah, "Aku mendengar Nabi SAW membaca

'fohal min muddakir'." Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang tafsir. I

7. Firman Allah, Ut?'iei t# Ar"Don (Kami Telah Mengutus)

Kepada Kaum Tsamud Soudaro Mereka, Shalilt."
(Qs. Al A'raaf l7lz 73)

: (.-ze L',i1 (?r .t ;:'y';
:6r',F 40 6jrn; ;-)

o,l, t , . , I ! tc z\:.Jl ef ';.)
-t t . ool ,, t. l, t t-. o

J)J Jfq; J-* C

'oAbi

k'r,it?
z z lzozzoV> VS +

irs r-

'+k>

,.}

' Catatan penting: Al Hatrzh Ibnu t{ajar mendahrrlukan bab berikut (yakni bab ke 17 daripada

pembahasan tentang cerita para nabi), dia menyebutkarrn.va di tempat ini sebelum bab ke 7. Maksudnya

agar pembahasan tentang Nabi Shalih AS dan kaumnya TsamLtd dijelaskan setelah pembahasan Nabi
51u'aib dan kaumnya 'Ad. Hal rni mengakrbatkan hadits-hadits no.3377 hingga 3380 disebutkan lebih

dahulu daripada nomor urutnya. Maka dalam kitab syarah ini kami tetap berpedoman pada urutan yang

disebutkan oleh pensyarah, sedangkan dalam pembtrian nonror hadits-hadits Shahih Bukhari kami
berpedoman pada ncmor urut haditsJradits dalam nask tlt Sltnht: Btikhariyangada.
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iF *'y.t';; t?, ;,*:rV ,,p.,ia"': ,y,-Jr.pir
Dan firmannya, "Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota

Hijr telah mendustakan." (Qs. Al Hijr [15]: 80) Al Hijr adalah tempat

tinggal kaum Tsamud. Adapun lafazh 'harts hijr' (tanaman yang

dilarang) yakni haram. Setiap yang terlarang disebut fuijr. Dari sini
diambil perkataan 'hijran mahjuran'.2 Al Hijru adalah setiap

bangunan yang engkau dirikan. Begitu pula tanah yang engkau batasi

maka dinamakan hijr. Atas dasar ini sehingga bagian yang runtuh dari

Ka'bah dinamakan hijr. Seakan-akan ia merupakan pecahan dari kata

mahthuum (hancur). Sama seperti kata qatiil diambil dari kata

maqtuul. Kuda yang betina juga dinamakan fuijr, dan akal biasa

dinamakan hiir serta b|aa.Adapun hajrul yamamah adalah nama

tempat.

;t- *3*ht e dt'+:,)sa,,;l l' '?*
Gi-? ,-'js G'*j'y ,\ ,y; rA cut iJts -i6r -u qit

'.1

.a,J)

3377. Dari Abdullah bin Zanf ah, dia berkata: Aku mendengar

Nabi SAW 
-dan 

dia menyebutkan orang yang menyembelih unta-
bersabda, 'Seorang lakiJaki yang memiliki kemuliaan dan kekuatan di
antara kaumnya seperti Abu Zam'ah, menawarkan diri untuk Ltruson

illl' ."

Ji A *') }r\t & yt'J;, ri tQ:L\t *, ; it *
q \iU..t'r 6fr,4 t;:;,;-'l'oi lri A; ir'r € r.al

,'r. . .? . ,,: 
"r 

,; ,o / o t,,11 .zo'?zo z .,o'.r. . ""t*As;^-.Jl 'J,> t-'p; Ji'Jlb ,t'U'-() tlL tL.; s :r jw

' lni adalah ungkapan yang biasa disebut oleh orang Arab di waktu menemui musuh yang tidak dapat
dielakkan lagi atau ditimpa suatu bencana yang tidak dapat dihindari. Ungkapan ini berarti, "Semoga
Allah menghindarkan bahaya ini dari saya." Lihat foot noot. No, 1062 terjemah Al Qur'an Depag. R.l. -
penerj.
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.c. c
J-s ',r

^l',\ts',J,J

?'t ;; nlr
4/^.

ot/

:fLf 4J, dJ)

al tl /.
ol r"J,At €..tt

r ;*ut*\i
t-.o, o, zo). 't6; ? G'i-t's .'Llt 39,

.gfu,^i)u. li *'ry
.^:tn ;r*,Lt ,y

3378. Dari Ibnu Umar RA, o'sesungguhnya Rasulullah SAW

ketika singgah di Hijr pada perang Tabuk, beliau memerintahkan

mereka untuk tidak minum dari sumurnya dan tidak memberi minum

darinya. Mereka berkata kami telah membuat adonan dengan airnya

dan telah memberi minum dengannya. Beliau SAW memerintahkan

mereka untuk membuang adonan itu dan menumpalikan airnva."

Diriwayatkan dari Sabrah bin Ma'bad dan Abu Asy-Syamus,

"sesungguhnya Nabi SAW memerintahkan untuk membuang

makanan." Abu Dzar berkata, diriwayatkan dari Nabi SAW, "Siapa

yang telah membuat adonan dengan airnya."

{ tS; u$t'o( i:ti t1i:L ?nt oyr';^' ; l' -; oi et: 
"rL

,6; q r&.tr ;4, tr:i ;J *, *'?nt ;* i',si,
Jt;i"ui *') ^Y i' .,r, it J:-,, flG,e;tilL*r'.

o 1, . ,"-,o . i,r . r..r, . .i, '
At U tri*,; oi y^'ri:: ,;pJt',jr.t t*"'olL 6f.;r,. t'r;ur

.p( * i3l as .itlt t^:'; U\t jl,_. \)
3379. Dari Nafi' bahwa Abdullah bin Umar RA mengabarkan

kepadanya, "sesungguhnya manusia singgah bersama Rasulullah

SAW di negeri Tsamud (yang bernama) Al Hijr. Mereka pun memberi

minum dari airnya serta membuat adonan dengannya. Maka

Rasulullah SAW memerintahkan untuk menumpahkan apa yang telah

mereka ambil dari (air) sumurnya dan mernberi makan adonan itu

kepada unta. Beliau memerintahkan mereka untuk rnengambil air dari

sumur yang dijadikan tempat minum unta."

Riwayat ini dinukil pula oleh Usamah dari Nafi'.
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Y :itJ,

^*hr i* *lr'oiilr" iu' ',4 i"r l' * i lL'*
tf lr a-:* tlt 5l* t;:-',r I ,ju 4u.7 A;Li

.h'st 
'b ;3 !.t3/r'i*'; :&ai 6'€*i)oi;r:.t;k

3380. Dari Salim bin Abdullah, dari bapaknya RA,
..Sesungguhnya Nabi SAW ketika melewati Hijr beliau bersabda,

' Janganl ah kali an memasuki t empat -t empat or ong-or ong yang zhalim,

kecuali kalian dalam keadaan menangis atau kalian akan ditimpa opa

yang menimpa mereka'. Kemudian beliau menutup mukanya dengan

selendangnya sementara beliau berada di atas kendaraannya."

** i' ;; *t ;;; i6 'ju 
'/L i.t'oi ;t-, ;

'oi -;e:.t;k tf !r- ,::'e *i rj;u- 
"!t 

,fLJtblc
:&.ai":y'8

3381. Dari Salim bahwa Ibnu Umar berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Janganlah kalian memasuki tempatlempat orang-orang

yang zhalim terhadap diri-diri mereka -kecuali kalian dalam

keadaan menangis- atau kalian ditimpa seperti apa yang menimpa

mereka."

Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "Don kepada kaum Tsamud Kami mengutus

saudara mereka, Shalih." Dan firman-Nya, "Don sesungguhnya

penduduk-penduduk kota Hir telah mendustakan."). Dia adalah

shalih bin Ubaid bin Asif bin Masyikh bin ubaid bin Hajir bin

Tsamud bin Abir bin Iram bin Sam bin Nuh. Tempat-tempat tinggal

mereka adalah di Hijr, antara Tabuk dan Hijaz.

?t; :11fti>71t'1i ti €T ;alt (At Hiir adatah tempat

tinggal kaum Tsamud. Adapun kata 'harts hiir' [tanaman yang

dilarangJ, yaloti haram). Ini adalah penafsiran Abu Ubaidah. Dia
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berkata tentang firman Allah dalam surah Al An'aam [6] ayat 138,

"+"o';ti6Ji:f till pon mereks mengatakan, "Inilah binatang

ternak dan tanaman yang dilarang!'), yakni diharamkan.
t t o , i o , ,o , ti- 

t t

Orin t -)+) +'t,V'# fn $ 1 $etiap yang terlarang

disebut hiir. Dari sini diambil perkataan 'Hiiran mahjuran'). Abu

Ubaidah berkata tentang firman Allah dalam surah Al Furqaan [25]

ayat 22, LJ-ir,; (;t- Ol*'t (Dan mereka mengatakan hijran

mahjuuran), yakni haram dan diharamkan.

'P * *t "fu'# ,,':\t ,r yP -'-* 6) i:ii.:r'Y 4tt
tlz :At (Hijr adalah setiap bangunan yang engkau dirikan. Begitu

pulo tanah yang engkau batasi dinamakan hijr. Atas dasar ini

sehingga bagian yang runtuh dari Ka'bah dinamakan foijr). Abu

Ubaidah berkata, "Di antara penggunaannya dengan makna haram

adalah kalimat 'hijr Ka'bah'." lJlama selainnya berkata, "Dinamakan

'hathiiman' karena ia dikeluarkan dari Ka'bah dan ditingggalkan

dalam keadaan terbengkalai. Ada pula yang mengatakan, "Al Hathiint

adalah apa yang terdapat di antara rukun (sudut Hajar Aswad) dan

pintu Ka'bah, dinamakan demikian karena manusia berdesakan di

tempat itu."

J& ,4 E e i*"u$ i$? lseakan-okan ia merupakan

pecahan dari kata "mohtttum" seperti kala "qatiil" dari "maqtuul").

Maksudnya, kata 'hathiim' berasal dari kata 'mahtuum 1 Ini

berdasarkan pendapat mayoritas ulama. Sebagian ulama berkata,

"Dinamakan'hathiim' karena orang-orang Arab biasa melemparkan

pakaian yang digunakannya untuk thawaf di tempat itu lalu

meninggalkannya hingga hancur dan rusak termakan waktu."

Pernyataan senada akan dinukil dari Ibnu Abbas. Sebagian lagi

berkata, "Dinamakan 'foathiim' karena ia termasuk bagian dari

Ka'bah, lalu dikeluarkan darinya, maka seakan-akan ia adalah bagian

Ka'bah yang dirusak."
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;r-r"+,+joir. iuii: ,'4r f,i*lr ,l ;iil.'J(is 6udo yrng

betina juga dinamakan foijr, dan akal biasa dinamakan hijr serta

bijaa).lni adalah perkataan Abu Ubaidah sehubungan dengan firman

Allah dalam surah Al Fajr [89] ayat 5, * €i).([direrimal oleh

orang-orang yang memiliki fuijr). Maksudnya, orang yang berakal. Dia

juga berkata, "Kuda betina dinamakan juga hijr."
j>'* *qt'tr $i'J (Artapun flijrut Yamamah adalah natno

tempa). Imam Bukhari menyebutkan hal ini untuk memperluas

pembahasan, karena 'hijrul yamamah' adalah Qushbatul Yamamah,

yaitu negeri masyhur yang terletak antara Hijaz dan Yaman.

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Abdullah bin

Zam'ahtentang orang yang menyembelih unta Nabi Shalih AS.
'^A:) 

€rg (Seperti Abu Zam'ah).Dia adalah Al Aswad bin Abdul

Muththalib bin Asad bin Abdul rJzza. Hal itu akan disebutkan pada

pembahasan tentang tafsir. Abdullah bin Zam'ah tidak memiliki

riwayat dalam Shahih Bukhari selain hadits ini. Meski demikian ia

mencakup tiga hadits dan akan dinukil Imam Bukhari secara terpisah

dalam pembahasan tentang nikah dan pembahasan lainnya.

Orang yang menyembelih unta Nabi Shalih adalah Qidar bin

Salif. Menurut sebagian sumber, dia adalah seorang yang berkulit

merah kebiru-biruan. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab Al
Mubtada' dan selainnya tentang latar belakang peristiwa

penyembelihan unta yang dimaksud. Konon mereka mengusulkan

kepada Nabi Shalih untuk mendatangkan unta. Maka usulan mereka

disanggupi oleh Nabi Shalih meskipun mereka menyebutkan sifat-

sifat yang sangat sulit. Akhirnya Allah mengeluarkan unta dari batu

sesuai sifat yang mereka inginkan. Melihat peristiwa itu sebagian

kaum Nabi Shalih beriman dan sebagian lagi tetap kafir. Lalu mereka

sepakat membiarkan unta itu makan rerumputan dimana ia kehendaki

dan mendatangi sumber air satu kali dalam dua hari. Saat unta itu

mendatangi tempat air maka ia akan minum semua air yang ada di

dalam sumur. Dengan demikian mereka terpaksa tidak mendapatkan
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air pada hari itu, sehingga mereka dapat memenuhi semua kebutuhan

dan hajatnya pada keesokan harinya. Lama kelamaan persoalan ini
menyusahkan mereka. Akhirnya tampillah sembilan orang --di
antaranya Qidar- dan langsung menyebelih unta tersebut. Ketika
peristiwa ini sampai kepada Nabi Shalih maka beliau mengabarkan

kepada mereka bahwa adzab Allah akan menimpa mereka setelah tiga

hari. Adzab pun terjadi seperti yang dikatakan Nabi Shalih

sebagaimana diberitakan oleh Allah SWT dalam kitab-Nya.

Ahmad dan lbnu Abi Hatim meriwayatkan dari hadits Jabir dari

Nabi sAW, *l' eq o'F-i 1;sr'$+ a'e W'itiuf; zsar'a1

'q|Y US ((Jnta tersebut biasa mendatangi air pada saat gilirannya

dan meminum semua air, lalu mereka memerah air susu darinya sama

seperti lradar air yang ia minum). Dalam sanad riwayat ini terdapat

lsmail bin Ayyas, sementara riwayatnya dari selain Ulama Syam

dianggap lemah, di antaranya riwayat tadi. Selanjutnya Imam Bukhari

menyebutkan hadits Umar tentang sumur kaum Tsamud.

,r;ir tLJ.i tk-#t'q,Jirt U,i tip-'oi';7u (a ntemerintahknn

mereka untuk melemparkan adonan dan menumpahkan air tersebul).

Dalam riwayat Nafi' dari Ibnu Umar 
-yang 

akan disebutkan sesudah

ini- bahwa mereka diperintahhan untuk menumpahkan air yang

mereka ambil dari sumurnya dan memberi adonan kepada unta."

,au il pt * io'& 
u,'.xr !f /#, ,rrtt y /.;:"p * ,st'i-s

I' iirl' (Diriwayatknn dari Sabrah bin Ma'bad dan Abu Asy-Syamus

bahwa Nabi SAW memerintahkan untuk membuang makanan). Hadits

Sabrah bin Ma'bad dinukil melalui sanad ymtg moushul oleh Imam

Ahmad dan Ath-Thabarani dari jalur Abdul Azizbin Rabi' bin Sabrah

bin Ma'bad dari bapaknya, dari kakeknya, Sabrah Al Juhani, dia

berkata, ',rk ; ,rl.o,Sr;J,. C\ t :P\ *t y A' .rp lt l'.,t',Sri

.jJ, L* a ,3 \i'r:bb rLit lji, '3,'r<. gai (Rasulullah S,4W

bersabda kepada sahabat-sahabatnya ketilm kembali dari HUr.

Barangsiapo di ontara kalian membuat adonan dari air ini atau
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mencampurkannya dengan tepung mililvtya maka hendaklah ia
membuangnya). Sabrah bin Ahmad tidak memiliki riwayat dalam

Shahih Bukhari kecuali di tempat ini. Al Mizzi telah mengabaikannya

di dalam kitab Al Athraf seperti riwayat sesudahnya.

Imam Bukhari rnenukil hadits Abu Asy-Syamus Bakri melalui

sanad yang maushul dalamkitab Al Adab Al Mufrad, Ath-Thabarani

dan Ibnu Mandah dari jalur Sulaim bin Muthayyar dari bapaknya,

darinya, dia berkata, f'i!-'!';3 r'P e Ptio h, .,La i' )y: e r:S

'a;i u.$Jt J5)'{bb crr*i' )\ eit -4ij c;sSt {.Kami pernah bersama

Rasulullah ,o* podo peperangan tabuk -beliau menyebutkan hadits

dan di dalamnya- maka pemilik adonan melemparkan adonannya dan

orang yong mencompuri gandumnya dengan air itu melemparkan

campuran tersebut)." Ibnu Abi Hasyim meriwayatkan dari jalur ini
seraya menambahkan, :jti ,*tt 

.bi 
z:*? 

"# 
f i' ip; [ ,Li.ii

)nii (Aku berkata, 'Wahai Rasulullah, aku telah mengaduk tepung

dengan air itu, apakah aku boleh memberikannya sebagai makanan

hewan tunggangonku? " Beliau bersabda, "Ya!").

f,-,iv!,-ht',F:Pjio h' * ,.:lt"*\t i')'a'1 (Abu Dzar

berkata: Diriwayatkan dari Nqbi SAW, "Barangsiapa membuat

adonan dengan airnya. ").Al Bazzar menyebutkan rirvayat ini melalui

sanad yang maushul darijalur Abdullah bin Qudamah, darinya, p-i,fi

n' .}; Ut'&"i,il '.t) ub rjb ,)n l)? e *': io i' * ,#t t,|'k
t,,".sg,ii ,:r:a'eb 3i y'5;nbt ;,, iSv'1 t A.16 :,* 1,'4 #t :*i ^)b

lrrrunggrhnyo *rruk, bersama Nabi SALI| dalam perang Tabuk, lalu
merekq mendatangi satu lembah dan Nabi SAW bersabda kepada

mereko, " Sesungguhnya kamu berada di lembah yang terlalcnat maka

percepatlah [berjalanJ ". Beliau bersabda pula, "Barangsiapa

membuat adonon atau memasak [dalamJ periuk hendaklah

menumpahkannya/membalikkannya). Al Bazzar berkata, "Aku tidak
mengetahuinya kecuali melalui sanad ini."
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w$r ai; Uti \r:ir it 4 t iaZ;-;ti f j?: (Betiau memerintahkan

mereka untuk mengambil uir dari sumur yang didatangi unta). Dalam

riwayat Al Kasymihani clisebutkan, LjBr '-.;llti Uti \F:ir (yang biasa

didatangi unta). Riwayat ini mengandung tambahan atas riwayat-

riwayat yang telah disebutkan.

Imam Al Bulqini ditanya, "Darimana diketahui sumur tersebut?"

Dia menjawab, "Berdasarkan keterangan yang mutawatir, karena

dalam hal ini tidak disyaratkan keislaman (orang yang membawa

kabar tersebut)." Akan tetapi pendapat yang lebih kuat bahwa Nabi

SAW mengetahuinya berdasarkan wahyu. Sedangkan perkataan

syeikh di atas dipahami untuk orang-orang yang datang setelah Nabi

SAW.

Pada hadits ini terdapat keterangan tentang larangan mengambil

air dari sumur Tsamud, termasuk sumur-sumur dan mata air milik
mereka yang binasa karena adzab Allah akibat kekufuran yang mereka

perbuat. Kemudian terjadi perbedaan tentang larangan tersebut;

apakah dalam konteks tanzhih (meninggalkan yang tidak baik)

ataukah haram? Jika haram, maka apakah air tersebut tidak sah

digunakan bersuci atau tetap dianggap sah? Sebagian besar hadits ini

telah dijelaskan pada bab "Shalat di Tempat-tempat yang Dibenamkan

dan Diazab" pada bagian awal pembarhasan tentang shalat.

iU'* Lt;l A.S (Riwayat ini dinukit pula oleh (Jsamah dari
,,v

Nafi').Usamah yang dimaksud adalah lbnu Zaid Al-Laitsi. Adapun

Nafi' telah meriwayatkan dari Ibnu Umar. Jalur ini telah kami nukil

dengan sanad yang maushul pada hadits Harmalah dari Ibnu Wahab,

dia berkata, "LJsamah bin Zaid mengabarkan kepada kami..." Dia

menyebutkan seperti hadits Ubaidillah (yakni lbnu Umar Al Umari)

dan pada bagian akhir disebutkan, r iA*r-t f.b y6 ie ti::-',ti e'-,'f)

t,...:a;e (Beliau memerintahkan mereka singgah pada sumur unta Nabi

Shalih dan mengambil airnya).

ry;lS i"it ;;fU '-olr'f 
I Qangantah kalian memasuki tempat-

te-mpat orang-orang yang zhalim). Dalam riwayat Al Kasymihani
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ditambahkan, niJJi ldiri *ereka sendiri). Hal ini mencakup tempat-

tempat tinggal kaurn Tsamud dan selain mereka yang sama seperti
sifat mereka, meskipun konteksnya berkaitan dengan kaum Tsamud.

'i{J. r;fj'oi'11 6rruali kalian dalam keadaan menangis).

Demikian yang dinukil oleh semua periwayat, tetapi Ibnu At-Tin
mengatakan bahwa dalam riwayat Al Qabisi disebutkan, rtlrk bi lt
'iSLJ. dia berkata, "Akan tetapi hal ini tidak benar, karena hurufyaa

yang pertama pada asalnya berbaris kasrah, lalu terasa berat
diucapkan sehingga salah satu dari kedua huruf yaa tersebut dihapus
dengan dalih terdapat dua huruf mati yang berturut-turut.

'&.*i LJ'€.*i" iti 6efun menimpa kamu apa yang menimpa

mereka). Maksudnya, tidak disukai atau khawatir akan menimpa
kamu. Menurut para ulama Kufah, maknanya adalah ..Jangan sampai
menimpa kamu." Pandangan pertama dikuatkan oleh riwayat Imam
Ahmad, '&.bi t,'rS .*3" oi'e;; fji#i 66 tik d'oy o{u t;r<s oi .tt

(Kecuali kalian dalam keadasn menangis, jika kalian tidak dalam
keadaan menangis maka hendaklah kolian berusaha untuk menangis
karena khawatir apa yang telah menimpa mereka akan menimpa
kalian).

Imam Ahmad dan Hakim meriwayatkan dengan sanad yang
hasan dari Jabir, dia berkata, ,Jri yrJujJ! *iilt & n' J:*:)'; il

';*il;-;li 6\*t r'\W oi."g-i r,:i" q:* u,i;j ,*i ;t * t# iC,
;.1'"?^i yt f eon v,ll:t\isrlnq 

"r7llt n-ti ? , .lirr r.if ,1;b
lJ:"; qL*i Li qrli 

f;,J, et; * ev) (Ketiko Rasuluilah SAW

melewati Hijr beliau bersabda, "Janganlah kalian meminta tanda-
tanda [kebesaran AllahJ, kareno sesungguhnya hal itu telah diminta
oleh kaum Nabi Shalih. Sungguh unta mendatangi air di tempat ini
dan kembali dari mengambil air melewati celah ini. ltfereka pun
durhaka terhadap perintah Tuhan mereka. (Jnta tersebwt minum saru

292 _ FATHUL BAARI



hari dan merelca meminum air susunya satu hari, tetapi mereka

menyembelihnya, akhirnya mereko ditimpa oleh suara menggelegar
yang dikirim oleh Allah dari bowah langit. Allah menghancurkan

mereka dari bawah langit kecuali seorang laki-laki yang berada pada
daerah yang diharamkan Allah, dia adalah Abu Righal. Ketika ia
keluar dari daerah tersebut maka dia pun ditimpa oleh apa yang
menimpa kaumnya).

Abdunazzaq meriwayatkan dari Ma'mar dari Az-Zuhri, dia
berkata: Abu Righal adalah kakek tertinggi Tsaqif.

Catatan:
Pada sebagian besar naskh Shahih Bukhari, bab di atas

disebutkan setelah beberapa bab. Tapi yang benar, ia harus disebutkan

di tempat ini. Perkara ini turut mendukung keterangan Abu Al Walid
Al Baji dari Abu Dzar Al Harawi, bahwa naskah sumber dari [mam
Bukhari berbentuk lembaran-lembaran kertas yang tidak dijilid.
Terkadang satu lembar ditemukan bukan pada tempatnya, tetapi tetap

disalin sebagaimana adanya. Maka ditemukan kemusykilan pada

sebagian judul bab karena faktor tersebut. Karena telah disebutkan

dalam Al Qur'an keterangan yang menunjukkan bahwa kaum Tsamud

datang sesudah kaum Ad, sebagaimana kisah kaum Ad terjadi setelah

Nabi Nuh AS.

8. Kisah Ya'juj den Ma'juj

\ri ot:r-"al ett?: AhU a\f$t ri q ri6; , jtu at J'yj
g:i ."-d)t Jt cit.flr esVUiC;::> tJk ar jy (,rerti

2 . ,'

;4 et ,{til;s;rs ert,;,r i.: e.$l y? iya.y lz
.#ar :alAt, .;;;r ,t* i.r c Jtf. <;iil, a aju tt1

;,F y ett eI ;6 lru d;i ,:t\ & 'r*itr 
i6r .t?i ti'r
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"L 
L ,-et\t ,'lrk",sb .e ?u; \ ,ik;'itj .*'r\u iji

eL#"!'i|ws';t * j:rib3ot31 .tj'&
i$ Otij.,,ttL ,S >'e; L;:63 Li\'ei st & ,jaii.

U."lr 'Ji:r':&j 
^lL'l;it * d -yr',lu *it:ri:':td' 

.*?r,iG .Hr ;jt'St
Firman Allah, "Mereka berknta, 'Hai Zulkarnain, sesungguhnya

Ya juj dan Ma juj itu orang-orang yong membuat kerusakan di muka

bumi'." (Qs. Al Kahfi [18]: 83) Dan firman Allah, "Mereka akan
bertanya kepadamu (Muhammad) tentang Dzulqarnain 

-hinggafirman-Nya- suatu jalan." Sababan: Jalan. Hingga firman-Nya,
"Berilah aku potongan-potongon besi." Bentuk tunggal dari kata
zubur adalah zubrah artinya potongan. "Hingga opabila besi itu telah
sama rata dengan kedua (puncak) gunung i/2." I)inukil dari Ibnu
Abbas, "Dua gunung." Kata as-saddain artinya dua gunung.

Sedangkan kata kharjan artinya ganjaran. "Berkatqlah Zulkarnain,
tiuplah (opi itu). hingga apabila besi itu sudah menjadi (merah

seperti) api, dia pun berkats: Berilah aku tembaga (yarcg mendidih)

ogar oku tuangkon ke besi panas itu." Aku tuangkan timah
kepadanya. Ada pula yang mengatakan bahwa yang dituangkan adalah

besi. Sebagian lagi mengatakan kuningan. Ibnu Abbas berkata,

"Tembaga." *Maka mereks tidak bisa mendakinya" menaiki,/

melewatinya. Kata isthaa' mengacu kepada pola kata 'istafala' dari
kata'thu'tu lahu'. Oleh karena itu, diberi harakat fathah pada kata

isthaa'a yasthii'w. Ada juga yang mengatakan isthaa'a, yasthii'tt.
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"Dan mereka tidok bisa (pula) melobanginya. Zulkarnain berkota: Ini
(dinding) adalah rahmat dari Tuhanku, makn apabila sudah datang
janji Tuhanku. Dia akan menjadikannya hancur luluh." Diratakannya

dengan tanah. Naaqatun dakka': Unta yang tidak memiliki punuk.ld-
Dakdaak di bumi sama seperti itu hingga mengeras dan mengempal.

"Dan adalah janji Tuhanku itu adalah benar. Kami biarkan merekn

dihari itu bercarnpur aduk antara satu dengan yang lain, kemudian

ditiup lagi sangkaknla lalu Kami kumpulkan mereka itu semuanya dan

Kami nampakkanjahannam pada hari itu kepada orang knfir dengan

jelas hingga kettka dibukakan Ya'juj dan Ma juj dan merelra dari
setiap ketinggian bergerak turun. " Qatadah berkata, *Hadab adalah

bukit-bukit kecil."
Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Aku melihat ls-

sadd (gunung) sarna seperti selimut yang bergaris-garis." Beliau SAW

bersabda, " Engkau telah melihatnya."

p') * \t * "ulr,.:i',i* \t,f r f *'J-i *
e ,a?t''i? q 7A."1,-j ,ii,' \l.dL.y ,i*G; W'p',
g.J,jti f(;)' *\,'ti- :* ear\': a;U i',,1i'A'
$j'A)U( yt J---t6-:'Ji ij,r\-* U-J-:) dt -W

.*)t'k tl ,g:Jti\oltAt
3346. Dari Zainab binti Jahsy RA, sesungguhnya Nabi SAW

masuk kepadanya dalam keadaan panik seraya bersabda, "Laa ilaaha

illallah (tidak ada sesembahan kecuali Allah), kecelaksanlah bagi

bangsa Arab lmrena keburukan yang telah dekat, dibuknkan hari ini
dari tembok Ya'juj dan Ma juj seperti irzi'. Beliau membuat lingkaran

dengan ibu jarinya dan jari yang berikutnya. Zainab berkata, "Aku
berkata, 'Wahai Rasulullah, apakah kami akan dibinasakan sementara

di antara kami ada orang-orang yang shalih?' Beliau menjawab, 'I'al
a p ab i I a lre b ur ukan t e I ah b any aH me r aj al e I a' ."

FATHT'L BAARI - 295/



iu' e :Ju'rt*,, * h' * dt iL &hr qri;'; ei *'*. 
:y. *i,,k'Jt, 7o:,;'t €;t C\, q

3347. ,-i OU, ffi; RA, dari Nabi SAW betiau O"**n
*Allah telah membukakan dari tembok Ya'juj dan Ma'juj seperti ini.',
Beliau menggambarkan dengan tangannya lingkaran yang menunjukkan
angka sembilan puluh.

,'JG;-', *\t J-- CtrL &?n, uer'Grtljjt+** ,_r_i *
.o;'r*;- e.'r")tj ;,!f"L'):!5 ,jrr* .i;i U ,Je \t Jrr;
'*.ll',k 

,.r :Jv 116r l*; 6j :)v .rtlt'.; Lll ,jrrl.t t

;..^.l c-.ri _[J '*, ,'r;At'*=i-;i.d .3*-:r',2,,-:, iu'"** it *t*'"9,[, ,6:)ts*,r'i 6; ar* ]6t ,s;: ,r1k
>;L, 3a'ry tr4.f :)v .Ltr)r:lt; $L ,:t'J;, n ,rju
"oi ;ri ;\:i,* qltr,io'i .t;tii;Vj cit->;
.a--)t ff C 6fu'oi lrf ,Jd .v'3" .rCt .pi.ert;k
C ii c :Jw e"gt .{ar ,yi'e.t;k'oi ;'ri :ta e$;
,t;q e:;s'rf ,:;z;i i; * ;,tit'iar i';lr- v1 

'"6r:;i ,"i L
3348. Dari Abu Sa'id AI Khudri, dari Nabi tO*, Ortu,

bersabda, "Allah ber,firmon, 'Wahai Adam'. Adam menjawab,
'Labbaika wa saddaika (aku menyambut seruanmu), keboikan pada
kedua tangan-Mu'. Allah berJirman, 'Keluorkan utusan ke neraka'.
Adam berkata, 'siapakah utusan ke neraka?' Allah berJirman,
'seorang dari setiap 1999 orang'. saat itulcth anak kecil beruban dan
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setiap wanita yang hamil melahirknn (menggugurkan) kandungannya.

Engkau melihat manusia dalam keadaan mabuk namun sebenarnya

mereka tidak mabuk tetapi sil<saan AUah sangat keras." Mereka

berkata, 'Wahai Rasulallah siapakah di antara kami yang satu itu?'

Beliau bersabda, "Bergembiralah karena sesungguhnya dari kamu

satu orong dan dari Ya'iui dan Ma iui seribu." Kemudian beliau

bersabda, "Demi yang iiwaku berada di tangan-Nya, aku berharap

kolian menempati seperempat dari penghuni surga." Kami pun

bertakbir. tseliau bersabda, *Aku berharap kalian akan meniadi

sepertiga penghuni surga." Kami pun bertakbir. Beliau bersabda,

"Aku berharap kalian meniadi separoh penghuni surga." Kami pun

bertakbir. Beliau bersabda, *TidaHah (keberadaan) kalian di antara

manusia, kecuali seperti sehelai rambut hitam pada kulit lembu yang

putih atou seperti sehelai rambut putih pada kulit lembu yang hitam'"

Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "dan mereka akan bertanya kepadamu

(Muahammad) tentang Dzulqarnain -hingga finnan-Nya-
menempuh suatu ialon). l)emikian yang disebutkan Abu Dzar.

Sementara periwayat selainnya menyebutkan ayat tersebut Secara

lengkap. Kemudian semua periwayat sepakat rnenyebutkan hingga

firman Allah, " B e r i kanl ah ke p a daku p a t o ngan-p o t o n g an b e s i ."

Sikap Imam Bukhari yang mengutip kisah Dzulqarnain sebelum

kisah lbrahim merupakan isyarat untuk melemahkan pendapat mereka

yang mengatakan bahwa Dzulqarnain yang dimaksud adalah Iskandar

(Alexander) yang berkebangsaan Yunani. Karena Iskandar dekat

dengan masa Isa AS, dan antara zaman Ibrahim dengan Isa lebih dari

2000 tahun. Menurut saya, pendapat yang lebih tepat bahwa Iskandar

Yunani digelari Dzulqarnain karena diserupakan dengan Dzulqarnain

yang terdahulu. Mengingat keduanya memiliki kesamaan dari segi

luasnya kerajaan dan banyak menguasai negeri-negeri. Atau karena

ketika Iskandar menguasai Persia dan membunuh rajanya, maka ia

menguasai dua kerajaan yang luas, yaitu Romawi dan Persia. Atas

dasar itu dia digelari Dzulqamain.
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Pandangan yang tepat bahwa apa yang dikisahkan oleh Allah
dalam Al Qur'an, dialah Dzulqarnain yang terdahulu dari keduanya.
Perbedaan antara keduanya dapat ditinjau dari beberapa faktor.

Pertama, apa yang telah saya sebutkan. Dalil yang menunjukkan
bahwa Dzulqarnain yang dikisahkan dalam Al Qur'an adalah
Dzulqarnain yang terdahulu adalah apa yang dikutip oleh Al Fakihi
dari Ubaid bin Umair (salah seorang tokoh di kalangan tabi'in) bahwa
Dzulqarnain menunaikan haji sambil berjalan kaki, lalu didengar oleh
Ibrahim AS dan beliau pun menyambutnya. Kemudian dari jalur Atha'
dari Ibnu Abbas bahwa Dzulqamain masuk ke Masjidil Haram lalu
memberi salam kepada Ibrahim dan menjabat tangannya. Dikatakan
bahwa dia adalah orang pertama yang menjabat tangannya. Sementara

dari jalur Usman bin Saj disebutkan bahwa Dzulqarnain meminta
kepada Ibrahim agar berdoa untuknya. Maka Ibrahim AS berkata,
'Bagaimana (aku berdoa untukmu) sementara kalian telah merusak
sumurku?' Dzulqarnain berkata, 'sesungguhnya yang demikian itu
bukan atas perintahku'. Yakni sebagian tentara melakukan hal itu
tanpa pengetahuanku.

Ibnu Hisyam menyebutkan dalam kitab At-Tijan bahwa Ibrahim
mengajukan sengketa kepada Dzulqarnain mengenai suatu urusan, dan
Dzulqamain memberi keputusan yang memenangkan lbrahim. Ibnu
Abi Hatim meriwayatkan dari jalur Ali bin Ahmad bahwa
Dzulqarnain mendatangi Makkah dan mendapati Ibrahim serta Ismail
membangun Ka'bah. Dia meminta penjelasan keduanya tentang hal
itu. Keduanya berkata, "Kami adalah dua hamba yang diperintah."
Dzulqarnain berkata, "Siapa yang menjadi saksi untuk kalian berdua?"
Maka berdirilah lima Akbasy memberi persaksian. Dzulqarnain
berkata, "Kalian benar." Ibnu Abi Hatim berkata, "Aku mengira
Akbasy yang dimaksud adalah batu. Tapi ada juga kemungkinan yang
dimaksud adalah domba." Atsar di atas saling menguatkan satu sama

lain, dan menunjukkan bahwa Dzulqarnain yang disebutkan dalam Al
Qur' an bukan Iskandar (Alexander).

Kedua, Fakhrurrazi berkata dalam tafsirnya, "Dzulqarnain
adalah seorang nabi sedangkan Iskandar (Alexander) seorang kafir.
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Gurunya adalah Arestoteles dan ia mendengarkan perintahnya

sementara Arestoteles adalah kafir. Mengenai status Dzulqarnain
apakah seorang nabi atau bukan akan sayajelaskan pada pembahasan

mendatang.

Ketiga, Dzulqarnain termasuk bangsa Arab sebagaimana akan

saya sebutkan. Sementara lskandar (Alexander) berasal dari Yunani.
Orang-orang Arab seluruhnya berasal dari keturunan Sam bin Nuh
(menurut kesepakatan), meskipun terjadi perselisihan apakah mereka

semuanya berasal dari keturunan [smail atau tidak. Adapun bangsa

Yunani berasal dari keturunan Yabis bin Nuh (menurut pendapat yang

kuat) maka disini ada perbedaan.

Alasan mereka yang berpendapat bahwa Dzulqarnain adalah

Iskandar (Alexander) adalah riwayat yang dinukil oleh Ath-Thabari
dan Muhammad bin Rabi' Al Jizi dalam kitab Ash-Shahabah
Alladziina Nazalu Mishr, dengan sanod yang terdapat di dalamnya
lbnu Lahi'ah, bahwa seorang laki-laki bertanya kepada Nabi SAW
tentang Dzuiqarnain, maka beliau SAW bersabda, "Dia berasal dari
Romawi. Dia diberi kekuasaan sampai ke Mesir dan mendirikan kota
Islundaria (Alexandria). Ketika selesai dia didatangi oleh malaiknt
lalu dinaikkfln. Malaikat itu berkata, 'Lihatlah opa di bawahmu'. Dia
berkata, 'Aku melihat satu kota'. Malailcat berkata, 'ltu adalah bumi
seluruhnya, hanya soja Allah berkehendak memperlihatkan kepadamu

dan telah memberikan kekuasaan untulqnu di bumi. Berjalanlah
padanya dan ajarilah orang yang bodoh serta kukuhkon orang yqng
berilmu'." Seandainya riwayat ini benar akan dapat menghapus

perbedaan, tetapi derajatnya lemah.

Ada perbedaan tentang status Dzulqarnain. Menurut sebagian

ulama, dia adalah seorang nabi seperti yang telah disebutkan.
Pendapat ini diriwayatkan pula dari Abdullah bin Amr bin Al Ash,

dan inilah makna zhahir Al Qur'an. Al Hakim meriwayatkan dari
hadits Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, "Aku tidak tahu, apakah
Dzulqarnain seorang nabi atau bulcan." Wahab menyebutkan dalam

kitab Al Mubtada' bahwa dia adalah seorang hamba yang shalih dan

Allah mengutusnya pada empat ummat; dua ummat di antaranya
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menempati garis horizontal bumi dan dua ummat lagi menempati garis
vertikal bumi. Dia seorang ahli ibadah. Kemudian disebutkan kisah
panjang yang dinukil oleh Ats-Tsa'labi dalam kitab tafsirnya.

Az-Zubair berkata pada bagian awal kitab An-Nasab, "Ibrahim
bin Mundzir menceritakan kepada kami, dari Abdul Azizbin Imran,
dari Hisyam bin Sa'ad, dari Sa'id bin Abu Hilal, dari Al Qasim bin
Abu Bazzah, dari Abu Ath-Thufail, aku mendengar Ibnu Al Kawwa
berkata kepada Ali bin Abi Thalib, 'Kabarkan kepadaku keadaan
Dzulqarnain'. Ali RA menjawab, 'Dia adalah seorang laki-laki yang

mencintai Allah maka Allah mencintainya, Allah mengutusnya kepada
kaumnya dan mereka memukulnya di atas tanduknya dengan satu
pukulan hingga dia meninggal dunia dengan sebab itu. Kemudian
Allah membangkitkan kepada rnereka dan mereka pun memukulnya
pada tanduknya hingga meninggal. Kemudian Allah membangkitkan
nya maka dia dinamakan Dzulqarnain'." Namun, Abdul Aziz adalah
seorang periwyat yang lemah, hanya saja riwayat ini dinukil pula oleh
periwayat lain dari Abu Thufail.

Sufuan bin Uyainah meriwayatkan dalam kitabnya Al Jami, dat'r
Ibnu Abi Husain dari Abu Thufail seperti di atas disertai tambahan,
"Dia memberi nasehat untuk Allah maka Allah pun menasihatinya."
Dalam riwayat ini ditegaskan bahwa Dzulqarnain bukan seorang nabi
dan bukan pula seorang raja. Sanad riwayatnya shahih, kami telah
rnendengarnya dalam hadits-hadits pilihan oleh Al Hafizh Adh-
Dhiya'. Hanya saja ditinjau dari segi kandungan terdapat sedikit
kerancuan. Sebab kalimat, "Bukan seorang nabi", agak bertentangan
dengan kalimat, "Allah mengutusnya kepada kaumnya". Kecuali jika
pengutusan disini difahami bukan dalam konteks membawa risalah
kenabian.

Sebagian berpendapat bahwa Dzulqarnain adalah seorang
malaikat. Pandangan ini diceritakan oleh Ats-Tsa'labi. Diriwayatkan
dari Umar bahwa dia mendengar seorang laki-laki berkata, "Wahai
Dzulqarnain." Maka dia berkata, "Engkau menamainya dengan nama-
nama malaikat?"
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Al Jahizh meriwayatkan dalam kitabnya Al Hayawan bahwa ibu

Dzulqamain berasal dari anak perempuan Adam, sedangkan bapaknya

berasal dari Malaikat. Adapun nama bapaknya adalah Faira dan nama

ibunya adalah Ghaira.

Pendapat lain mengatakan bahwa Dzulqarnain termasuk seorang

raja, dan inilah pandangan kebanyakan ulama. Dalam hadits Ali
terdahulu terdapat keterangan yang menunjukkan hal itu. Dalil lain

untuk pendapat ini akan dijetaskan pada biografi Musa AS ketika

menyebutkan berita tentang Khidhir.

Selanjutnya, terjadi perbedaan tentang sebab penarnaan

Dzulqarnain. Pada pembahasan di atas telah dikemukakan perkataan

Ali berkenaan dengan masalah ini. Disamping itu para ulama memiliki

beberapa pendapat lain, di antaranya:

Pertama, karena dia sampai ke wilayah timur dan barat.

Pendapat ini diriwayatkan oleh Az-Zubair bin Bakkar dari Sulaiman

bin Usaid dari lbnu Syihab, dia berkata, "Hanya saja dinamakan

Dzulqarnain karena dia mencapai tanduk matahari di tempat

terbenamnya dan tanduk matahari di tempat terbitnya."

Kedua,karena dia menguasai keduanya (yakni timur dan barat).

Ketiga, karena dia mimpi memegang dua tanduk matahari.

Keempat, karena dia memiliki dua tanduk. Namun, pendapat ini

diingkari oleh Ali dalam riwayat Al Qasim bin Abu Bazzah.

Kelima, karena dia memiliki dua sanggul rambut yang menutupi

bajunya.

Keennm, karena dia memiliki dua kepang rambut yang panjang

hingga hampi-hampir dia menginjaknya. Penamaan kepang rambut

sebagai tanduk adalah sesuatu yang dikenal di kalangan bangsa Arab.

Misalnya perkataan Ummu Athiyah, "Dan kami jadikan rambutnya

tiga tanduk (yakoi tiga kepang)," Contoh lainnya adalah perkataan

Jamil, "Ia menutupi mulutnya sambil memegang tanduknya (yakni

kepang rambutnya)."

Ketujuh, karena dia diberi umur panjang, hingga pada masa

hidupnya telah meninggal dunia dua abad dari manusia.
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Kedelapan, karena dia telah sampai kepada dua tanduk syetan

tempat terbitnya matahari.

Kesembilan, karena dia seorang yang mulia dilihat dari nasab

orang tuanya. Ibu dan bapaknya berasal dari keturunan yang mulia.

Kesepuluh, karena jika berperang maka dia berperang dengan

kedua tangannya dan kedua lututnya sekaligus.

Kesebelas, karena dia diberi ilmu lahir dan batin.

Kedua belas, karena dia menguasai Persia dan Romawi.

Kemudian terjadi perbedaan tentang nirmanya (sebab

Dzulqarnain adalah julukannya). Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari

hadits Ibnu Abbas yang dikutip oleh Zubair dalam kitab An-Nasab,

dari Ibrahim bin Mundzir, dari Abdul Azizbin Imran, dari Ibrahim bin
Ismail bin Abu Habibah, dari Daud bin Hushain, dari Ikrimah, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Dzulqamain adalah Abdullah bin Adh-
Dhahhak bin Ma'ad bin Adnan." Tapi sanad-nya sangat lemah karena
cacat pada Abdullah dan gurunya. Disamping itu, berbeda dengan

keterangan terdahulu bahwa dia hidup pada masa lbrahim, lalu
bagaimana sehingga dia menjadi keturunan Ibrahim terutama menurut
perkataan mereka yang mengatakan antara Adnan dan Ibrahim
terdapat empat puluh bapak atau lebih.

Sebagian mengatakan bahwa namanya adalah Ash-Sha'ab.

Pendapat inilah yang ditegaskan oleh Ka'ab Al Ahbar dan disebutkan

oleh Ibnu Hisyam di kitab At-Tijan dari Ibnu Abbas. Abu Ja'far bin
Habib berkata dalam kitab Al Mahbar bahwa nama Dzulqarnain
adalah Al Mundzir bin Abu Al Qais, salah seorang raja Hirah. Ibunya

bernama Ma'u Sama' Mawiyah binti Auf bin Jasym. Dia (Abu Ja'far)
berkata pula, "Sebagian mengatakan bahwa nama Dzulqarnain adalah

Ash-Sha'ab bin Qarn bin Hammal, salah seorang raja Himyar."
Ath-Thabari berkata, "Namanya adalah Iskandarus bin Philips.

Sebagian lagi mengatakan Philips." Pendapat kedua ditegaskan oleh

Al Mas'udi. Sebagian ulama mengatakan bahwa nama Dzulqarnain
adalah Al Humaisi'. Hal ini disebutkan oleh Al Hamadani dalam kitab
An-Nasab. Dikatakan, nama panggilannya adalah Abu Ash-Sha'b dan

dia adalah Ibnu Amr bin Arif bin Sa'id bin Kahlan bin Saba". Ada
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juga yang mengatakan dia adalah Ibnu Abdullah bin Qarin bin
Manshur bin Abdullah bin Azad. Namun, ada yang mengatakan

Abdullah yang pertama dihilangkan dari silsilah nasabnya.

Adapun perkataan lbnu lshaq yang dikutip Ibnu Hisyam bahwa

nama Dzulqamain adalah Marzaban bin Mardiyah atau Marziyah telah

ditegaskan bahwa dia adalah Iskandar (Alexander). Nama ini sangat

masyhur di kalangan awam karena masyhurnya kitab Sirah Ibnu

Ishaq.

As-Suhaili berkata, "Bagi mereka yang mengerti sejarah akan

mengetahui bahwa Dzulqarnain itu ada dua orang. Salah seorang di
antaranya hidup pada masa Nabi Ibrahim AS dan konon [brahim
pemah mengajukan sengketa kepadanya tentang sumur As-Saba' di

Syam. Lalu Dzulqarnain memberi keputusan yang memenangkan

Ibrahim. Seorang lagi dekat dengan masa Isa AS.

Saya (lbnu Hajar) katakan" "Namun, yang lebih tepat bahwa

yang sebutkan dalam Al Qur'an adalah Dzulqarnain yang pertama.

Dalilnya adalah apa yang disebutkan pada biografi Khidhir ketika

kisahnya disitir saat menceritakan Nabi Musa AS, dan saat itu
menjelang kedatangan Dzulqarnain. Sementara kisah Khidhir bersama

Musa telah terbukti keakuratarurya, dan Musa hidup sebelum masa Isa

AS. Berita tentang Khidhir akan dijelaskan di tempat tersebut.

Pendapat terakhir didasarkan pada asumsi mereka yang

mengatakan bahwa Dzulqarnain adalah Iskandar. As-Suhaili

meriwayatkan pendapat yang mengatakan Dzulqamain adalah seorang

laki-laki dari anak Yunan bin Yafits. Namanya adalah Hurmush dan

ada juga yang mengatakan Hirdis. Al Qurthubi (ahli tafsir)

meriwayatkan dalam rangka mengikuti As-Suhaili pendapat yang

mengatakan bahwa namanya adalah Afridun. Dia adalah raja kuno

bangsa Persia yang membunuh raja angkuh bernama Adh-Dhahhak.

Peristiwa inilah yang disitir oleh seorang penyair dalam bait sya'irnya:

Seaknn dia adalah Adh-Dhahhak atas kejahatannya,

terhadap alam semesta, sedangkan engkau adalah Afridun.

Adh-Dhahhak memiliki kisah-kisah panjang yang disebutkan

Ath-Thabari dan selainnya. Di antara dalil yang mendukung bahwa
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Dzulqarnain termasuk bangsa Arab adalah penyebutan namanya

dalam sejumlah sya'ir mereka. Berikut beberapa di antaranya:

A'sya bin Tsa'labah berkata:

Ash-Sha'b Dzulqarnain kini dimakamkan di Al Hanu.t
Di laburan di sonalah dia menetap.

Ar-Rabi' bin Zhabi' berkata:

Ash-Sha'ab Dzulqarnain berkuasa dua ribu tahun.

Setelah itu dia hancur menjadi debu.

Qus bin Sa'idah berkata:

As h- Sha' b Dzulqarnain t elah dimakamlun,
di dalam lahad di ontara jalur angin.

Tabi' Al Himyari berkata:

Dzulqarnain sebelumku adalah seorang muslim.
Raja yang tunduk kepadanya para raja.
Sesudahnya adalah Bilqis yang menjadi bibiht,
Ia menguasai mereka hingga datang kepadanya Hud-hud.

Salah seorang suku Al Harits berbangga karena Dzulqarnain
berasal dari Yaman. Ia mengungkap hal itu kepada satu kaum dari
Mudhar:

Sebutkan kepada kami seseorang di antara kamu,

yang kami mengenalnya di masa Jahiliyah.
Ada kemungkinan digolongkon sebagai raja,
seperti Tab'iyin dan Dzulqarnain.
Nama yang dapat diterima oleh orang berakal,

dan perkataan paling benar adalah yang diterima.

*
An-Nu'man bin Basyir Al Anshari, salah seorang sahabat dan t

anak sahabat berkata:

I At Hanu adalah nama tempat di bagian timur.
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Siapakah yang memusuhi kami dari manusia,

Kami kelompokyang mulia, Dzulqarnain dan Hatim

berasal dari kami jua.

Berdasarkan dalil-dalil ini dapat disimpulkan bahwa namanya

yang benar adalah Ash-Sha'b. Penyebutan Dzulqarnain terdapat pula

dalam sya'ir Umru Al Qais, Aus bin Hajar, Tharfah bin Abd, dan

selain mereka.

Az-Zubair bin Ibrahim bin Mundzir meriwayatkan dari

Muhammad bin Adh-Dhahhak bin Utsman, dari bapaknya, dari

Sufuan Ats-Tsauri, dia berkata, "Sampai kepadaku bahwa yang pernah

menguasai dunia seluruhnya ada empat orang; dua mukmin dan dua

kafir. Sulaiman sang Nabi AS dan Dzulqarnain serta Namrud dan

Bakhtanshir." Waqi' meriwayatkan dalam tafsirnya dari Al Alla' bin
Abdul Karim. aku mendengar Mujahid berkata, "Raja dunia ada

empat. . . " lalu beliau menyebutkannya.

tJ"* :ri) lsababan: Jalan).Ini adalah perkataan Abu Ubaidah

dalam kitab Al Maiaz.Ibnu Abi Syaibah meriwayatkan dari hadits Ali
dari Nabi SAW, dikatakan kepada beliau SAW, "Bagaimana

Dzulqarnain sampai ke Timur dan Barat?" Beliau menjawab,

"Ditundukkan awaft dan dibentangkan cahaya serta dilapangkr.tn

j al an-j al an un t u loty a."
'e 

!\ 
',,4r"a;.3 a:oti ry-Yt'ii1 Qubural hadiid [potongan-

potongan besiJ. Bentuk tunggalnya adalah zubrah artinya potongan).

Ini juga perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata, "Zubur Al Hadid, yakni

potongan-potongan besi. Bentuk tunggalnya adalah zubrah."

;rlar /* /: ,f Jud- e#:il\ u asa q &) (Hingga apabila

besi itu telah sqmq rata dengan kedua [puncakJ gunung itu."
Dikatakan dari lbnu Abbas, "Dua gunung."). Ibnu Abi Hatim

menukil riwayat ini melalui sanad yang maushul darijalur Ali bin Abi
Talhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya,'bainash-shadafain', dia

berkata. "Yakni di antara dua gunung." Ahu Ubaidah berkata,

"Firm an-N y a' h a inas h- s hadafain', yakni antar a dua sisi gunung."
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#ir :,l-3lrj (As-Saddain: Dua gunung).Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari iradits Uqbah bin Amir dari Nabi SAW tentang
kisah Dzulqarnain bahwa dia berjalan hingga sampai ke tempat
terbitnya matahari, kemudian dia mendatangi as-saddain, yaitu dua
gunung yang licin lagi curam, setiap orang yang mendakinya pasti

akan jatuh. Lalu dia membangun as-saddain Namun, sanad-nya
lemah. Kata 'as-saddain' memiliki dua versi pelafalan, yaitu as-

saddain dan as-suddair. Menurut Al Kisa'i, kedua versi ini memiliki
makna yang sarna. Akan tetapi menurut Abu Amr bin Al Alla'. jika
diciptakan langsung oleh Allah maka dibaca as-suddain, sedangkan

biia dibuat oleh manusia maka dibaca as-saddain. Ada pula yang
berpendapat bila dibaca as-saddain artinya apa yang engkau lihat, dan
bila dibaca as-suddain artinya apa yang tidak tampak.

(;i *? (fhorjan; Ganjaran). lbnuAbi Hatim meriwayatkan

dari jalur Ibnu Juraij dari Atha' dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Kata
kharjan artinya pahala yang besar."';ri: 

,tdt J,i.:r,\Ht Jr&,tbtbj**1 U.y eii,$t
!,u.lr :av-$ l) (Berilah aku tembaga fyang mendidihJ agar oku

tuangkan ke besi panos itu. " Aku tuangkan kepadanya timah. Ada
pula yang mengatakan yong dituangkan adalah besi. Sebagian lagi
mengatakan kuningan. Ibnu Abbas berkata, "Tembaga. '). Pernyataan
pertama dan kedua diriwayatkan Abu Ubaidah. Dia berkata tentang
firman-Nya, 'ufrigh alaihi qithran', yakni aku menuangkan
kepadanya besi yang dilelehkan. Sementara sebagian orang
mengatakan yang dituangkan adalah timah. Adapun pernyataan ketiga
dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Adh-Dhahhak, dia berkata.
"Firman-Nya 'ufrigh alaihi qithran' yakni kuningan." Sedangkan
perkataan Ibnu Abbas dinukil melalui sanad yang mausftai oleh Ibnu
Abi Hatim dengan derajat shahih sampai kepada Ikrimah dari Ibnu
Abbas, dia berkata, "Firman-Nya 'ufrigh alaihi qithraa' yakni
tembaga."
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Dari jalur As-Sudi dikatakan, "Al Qithr adalah tembaga yang

dilelehkan." Dzulqarnain membangun tembok itu dari besi dan

tembaga. Lalu dari jalur Wahab bin Munabbih, dia berkata,

"Dzulqarnain membangun tembok tersebut dari potongan-potongan

besi dan tembaga yang dilelehkan. Lalu diberi penopang dari tembaga

kuning sehingga tampak seperti selimut yang bergaris-garis. Terdiri
dari warna kuning dan merah dari tembaga serta wama hitam dari

besi.

iJd.- <Aii&-bi ry'(;r 61Qv{aka mereka ritlok bisa mendakinya;

menaiki/melewatinya). Penafsiran ini berasal dari Abu Ubaidah. Dia
berkata, "Firman-Nya, 'fomastha'uu an yazhartruhu' (mereka tidak

bisa mendakinya), yakni tidak dapat menaiki/melewatinya. Dikatakan.

'zhahartu fauqal jabal', yakni aku menaikinya hingga ke puncak."
'J1 ,r':\t n'lrts'.rsri $ ie, : ,l&i iis1 .;'r\u,'ipi $i'iw1

*i'-* p lOia akan menjadikannya hancur luluh. " Diratakannya

dengan tanah. Naaqatun dokka': Unta yang tidak memiliki punuk. Ad-

Dakdaak dari bumi sama seperti itu hingga mengeras dan

mengempaf. Abu Uhaidah berkata, "ja'alohu dakka, yakni dibiarkan

hancur luluh. Maksudnya diratakan dengan tanah. Dikatakan,

'naaqatun dakka ', yakni unta yang tidak memiliki punuk

(punggungnya rata).
"a;5i",+"; ,iSfi'r[ri (Qatadah berkata, "Hadob adalah bukit-bukit

kecil). Abdunazzaq berkata dalam tafsir dari Ma'mar dari Qatadah

tentang firman-Nya dalam surah Al Anbiyaa' [21] ayat 96, ril u-!;
bN- 7'b F I fl LiYi L;N-'A (Hingga apabita dibukakan

ftembokJ Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka turun dengan cepat dari

seluruh tempat yang tinggi), dia berkata. "Dari setiap bukit."

Ya'juj dan Ma'juj adalah dua kabilah yang berasal dari

keturunan Yafits bin Nuh. Ibnu Mardawaih dan Al Hakim

meriwayatkan dari hadits Hudzaifah secara marfu', lli'U';l;'tbi L*U
'n'ek *'u. f,, /1 Ji'lr_,p'i.bi'o't, t,f , li y,i1,ri yf k
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;ii-. i:rL; ; oyt"i ,ryi;i tttrT'; ts1:d * oi;-t ,g_ti.Jt S.;
(Yaiuj adalah ummu aan Ua'juj adalah ummat tersendiri setiap
ummat itu terdiri dari 400.000 orang, tidak ada seorang pun diantara
mereka yang meninggal hingga ia melihat 1000 arang dari
kelurunantzya semuanya telah mompu memanggul senjata. Apabila
telah keluar, mala mereka tidak melewati sesuatu melainknn

memalcannya dan memakan siapa yang meninggol di antora mereka).
Hal ini akan disebutkan juga pada pembahasan tentang fitnah dan

cobaan.

An-Nawawi dan selainnya mengisyaratkan kepada cerita yang

dikutip oleh sebagian orang bahwa Adam tidur lalu bermimpi,
kemudian air maninya bercampur dengan tanah dan lahirlah darinya
Ya'juj dan Ma'juj, Akan tetapi pendapat ini sangat munkar tidak ada

asal usulnya, kecuali dari sebagian Ahli Kitab. Ibnu Hisyam
menyebutkan dalam kitab At-Tijan bahwa satu ummat dari mereka
beriman kepada Allah, maka mereka dibiarkan oleh Dzulqarnain
ketika dia membangun tembok di Armenia, maka mereka pun
dinamakan bangsa At-Turk, yang artinya ditinggalkan.

i--i');ls .;,5t i$t e"t3t 4ir,pt y io' ..r,; d.,y;,Ss
(Seorang laki-laki berkata kepada Nabi SAW, "Aht melihat As-Sadd
sama seperti selimut yang bergaris-garis. " Beliau bersabda, " Engkau
telah melihatnya."\. Riwayat ini disebutkan dengan sanad yang
maushul oleh lbnu Abi Umar dari jalur As-Sa'ib bin Abi Arubah, dari

Qatadah, dari seorang laki-laki penduduk Madinah, a' ,,l.l,a '*Al.,j6'Ji

i,J'e :J'a r'rilll;5 ,,Sri ,trbi c'rt-'* u-?ru !,|5?;t;:*, y
Hlii 'i6 s$'rO- irt-J,*ta:-f *.)it (Dia berkato kepada Nabi

SAW, "Wahai Rasulullah aku telah melihat dinding Ya juj dan
Ma juj." Beliau bertanya, "Bagaimana engkau melihatnya." Laki-
laki itu berkata, "Seperti selimut yang bergaris, ada garis merah dan
ada garis hitam. " Beliau bersabda, " Engkau benar telah
melihatnya.").
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Ath-Thabarani meriwayatkan dari Sa'id bin Basyir dari

Qatadah, dari dua laki-laki, dari Abu Bakrah bahwa seseorang

mendatangi Nabi SAW dan berkata... disebutkan seperti di atas.

Hanya saja ada tambahan yang munkar yaitu, 'eJ-Llldil :yrd ,tfti
*.f 4t\,.r3 14,fiiit{J (Demr yongii*,ok, berada
'ditangan-Nya, 

aku tetah melihatnya pada malam aku diperjalankon
pada malam hari psra'J satu bata dari emas dan satu bata dari
perak).

AlBazzar meriwayatkan dari Yusuf bin Abi Maryam Al Hanafi
dari Abu Bakah bahwa seseorang melihat 'as-sadda'(tembok yang

dibangun oleh Dzulqarnain.).... Kemudian dia menyebutkannya

secara lengkap.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits melalui
s anad y ang maus hul, y ai1nx

Pertama, hadits Zainab binti Jahsy tentang penyebutan tembok
YaJuj dan MaJuj. Penjelasannya akan dikemukakan secara lengkap
pada akhir pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

Kedua, hadits Abu Hurairah seperti itu. Dinukil secara ringkas

dan akan dijelaskan di tempat tersebut.

Ketigo, hadits Abu Sa'id tentang utusan ke neraka dan

penjelasannya akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan tentang

kelembutan hati. Hubungannya dengan bab di atas terdapat pada

penyebutan YaJuj dan MaJuj serta isyarat tentang jumlah mereka
yang sangat banyak. Umat ini bila dibandingkan dengan mereka sama

seperti 1/1000. YaJuj dan MaJuj juga berasal dari keturunan Adam.

Hal ini menolak mereka yang mengatakan selain itu.
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9. Firman Allah, ry et;}?tr i,*ir1"Dan Allah Meniadikan

Ibrahim Sebagai Khalil [Kekosihl-Nya." (Qs. An-Nisaa' [4]: 125).

n ti6 irf ai; ,trlt"tty"srruugguhnya lbrahim adalah seorang Imam

ynng dapat dijadikan teladan lagi patuh kepada Alloh." (Qs. An-

Naht [f 6f : 120). "?Jt ir\ e,;.\'al"Sunggoh lbrahim seorang yong

sangot lembut hatinya lagi penyantr,n." (Qs. At-Tauhah [9]: lla)

-ax,Jr )ur€1t,i; l,SGi
Abu Maisarah berkata, o'Maknanya adalah yang penyayang

dalam bahasa Habasyah."

,lzr. ','-.i.. e1, 1 1. , a, z .ztcz \., . .i2 c. .

r*f 'Ju rL-r it ,' e 4t ;p W at &t {V It f
t:JiiL:r $t *'rlii uiiq cil i:,t'"i :t'sir;it;-- ar)r*;

,u ' t

iL6f u{: .eG\yq,U ,#'; J:rL (*s w sr.wo

:Je;5 .€r*i ,4;rf ,i;6,/6' *6 l ru'i. drtt>i
j-;ir 'J$ c{ i;G ;#3u .':) &rei 'b ri-; 

r)i I e\
-l? **lt-_ *i t* $l*i tl ti,{I W'c? t :q1r*sr

<ffiir lirl
3349. Dari Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, Uetiau b".rubdu,

"'sungguh kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tidak beralas

kflki, telanjang, dan tidak dikhitan." Kemudian beliau membaca,
r"Sebagaimana Kami telah memulai penciptaan pertama begitulah

Kami akan mengulonginya. Ituloh janji yang pasti Kami tepati;

sesungguhnya Kamilah yang akan melalcsanakannya." (Qs. Al
Ambiyaa' [21]: 10a) (Beliau bersabda), "Orang yong pertama diberi
pakaian pada hari kiamat adalah lbrahim. Lalu manusia-manusia

dari sahahatlu dibawah ke arah kiri (neraka). Aku berkata,
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'Sahabatku.... Sahabatku...' Maka dikatakan,'Sesungguhnya mereka

senanliasa murtad kembali kebelakang-belakang mereko seiak engkau

berpisah dengan mereka'. Aku pun mengatakan sebagaimana yang

dikatakan seorang hamba yang shalih, 'Sesungguhnya aku meniadi

saksi atas mereka selama oku berada di antara mereka -hingga

firman-Nya- Yang Maha Bijal<sana '. (Qs. Al Maa'idah [5]:l l7-l l8)"

-tt:- 
ilv';.,': f iu' * dt iL ,e?nt *yri;-} eri *

'.J i4 k.;;'ri7;:i ,L', &) yqt?';. ,:)I is3 *^r1t
jt$ .r,:'', iP,; ,i; jt*t,f|J ! 3JJ'Jti"J ,er;\

o ,1 : '. t.cr.c. ,o t1,o.1 .c-..,a,,q'.= di ,o-t$- ,;- eF ) 0i #ju'i LSL"..,,t U ,e(;\
',*;r$t 

*'HtU? ;\.,J*?rt J;:ujlr d)i ";i
,M-y -)r-)'f ti;, ** tl*) |-;J [ .=^';t (" ,irf"'i

.)8tC&y.t1'b'i|
3350. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Ibrahim bertemu dengan bapaknya, Azar pada hari Kiamat dan pada

wajah Azar terdapot debu. Ibrahim berkata kepadanya, 'Buknnkah

aku telah mengatakan kepadamu jangan durhaka kepadaku'.

Bapaknya berkata, 'Pada hari ini aku tidak durhaka kepadamu'.

Ibrahim berkata, 'Yaa Tuhan, sesungguhnya engkau menjanjikan

kepadaku untuk tidak menghinakonku pada hari mereka dibangkitkan,

maka kehinaan apakah yang lebih hina daripada bapakku yang

dijauhkan (dariku)'. Allah berfirman, 'Sesungguhnya Aku

mengharamkan surga atas orang-orang ka/ir'. Kemudian dikatakan,

'Wahai lbrahim, apa yong ada di bawah kedua kakimu'. Dia pun

melihat ternyata sejenis binatang buas berbulu. Lalu (binatang itu)

mengambil kaki (Azar) dan mencampakkannya ke dalam neroka."
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J-;r*h, *Ut',yt:Jvt*eiiht q., f6 lt*
,*i f *' &i*;;;:,rrr eGli,r fti 4'
t,*\ri--i, ,ir* * 6. Jr"rt'l 'nSs>'lt oi r r;'t-"'i t1i

'&'il;U
3351. Dari lbnu Abbas RA, dia berkata, i'*ubi SAW masuk

Baitullah (Ka'bah) dan mendapati gambar lbrahim serta Maryam di
dalamnya. Beliau bersabda, 'Ketahuilah sungguh mereka telah

mendengar bahwa malaiktt tidak masuk rumah yang terdapat gambar

di dalamnya. Ini lbrahim digambar pctdahal ia tidaklah mengundi'."

6irtJ &j y\t& 4t'oir;iz?nt',g, fS qt*
€t *\ ui ri :.4 4.';i &|F:;- ;, +' € t:ht
t1 .ori ,iur !-[;u; :JtJ iv;trr 6+.r;'1, rilr ,1-)L'kaf,

.L ,l;tru r.1*". af..r

3352. Dari lbnu Abbas RA, sesungguhnya Nabi SAW ketika

melihat gambar di Baitullah (Ka'bah), maka dia tidak masuk hingga

memerintahkan untuk dihilangkan. Beliau melihat tbrahim dan Ismail

di tangan keduanya terdapat anak panah untuk mengundi. Maka beliau

bersabda, o'Semoga Allah membunuh merekn, demi Allah sungguh

keduanya tidaHah mengundi samo sekali."

'iu tr,6r ?Ti'; ;nr'Jyr(- r;-.i; i'r 'f1;;) ci *
it"'d;' 1' A'ei ilvutu$ *A ri*.pnif

l:GL,* :Jv e(u b * A ,lo yt W /.' I' q /
.t 4ri1 s>Lyr € e):* *at e. $g i 

9 i* -,it
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tzA*''f n'

t1i :Jv y'*r',;;,i il ,ju -) i ! \i "]lL{ "*i<, *
,,o ( i. t.a nc.: , t .a1. 

" 
- 

"';1 [; ,c ?tI "re'; ;; Ui] ,F--Q Jt tsi,bv

.s,tjt G ,'^;t el"i:i ;k ,rY*.

)2L'

3353. Dari Abu Hurairah RA, "Dikatakan, 'Wahai Rasulullah,

siapakah manusia yang paling mulia?' Beliau bersabda, 'Orang yang
paling tah,va di ontara mereka'. Mereka berkata, 'Bukan tentang ini
yang kami tanyakan kepadamu'. Beliau bersabda, 'Yusuf nabi Allah
anak nabi Allah anak dari kekasih Allah'. Mereka berkata. 'Bukan

tentang ini yang kami tanyakan kepadamu'. Beliau bersabda, 'Apakalt
kalian bertanya tentang keturunan orang Arab? Orang yang paling
baik di masa jahiliyah maka yong paling baik pula di masa Islam jika
mereka memahami agama' .

Abu Usamah dan Mu'tamir berkata: Diriwayatkan dari

Ubaidillah, dari Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW.

i. J*:'st

rr.rLjT '^tltr 
*yt;i ,*; + hr ,k At J;, Jv :Jv;:r:r'*

*i*
3354. Dari Samurah, dia berkata: Rasulullah SAW bersabda,

"Malam tadi datang kepadaku dua orong lakiJaki, lalu kami
mendatangi seorang laki-laki yang tinggi hampir-hampir aku tidak
melihat kepalanya karena tingginya dan sesungguhnya dia adalah
Ibrahim SAW;'

?tr )* et;.t'if, ,,t* n!r, 6ri irf ) ;* ,tr, & q:ti

'^i trfir- t:i:L ?nr q, ,',& ;t'CL '^fi :* V
et;l,

lc /

?*
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'i ct' \ L at J;, Jv :Jv &br g,:FS ql, dll .,

9(J' l t:t'.L .gs!rilu..-^,*, d,t:: ,y.t *":fill * et;\|F
#:St + ;.s .1k rrriq :)uj >tiJr f1 c*';3 6?i

3355. Dari Mujahid, dia mendengar [bnu Abbas RA -{an
mereka menyebutkan kepadanya Dajjal di antara kedua matanya
tertulis kafir atau kaf fa\ ra'- dia berkata, "Aku belum
mendengarnya tetapi beliau bersabda, 'Adapun lbrahim maka lihattah
kepada sahabat lcqlian, adapun Musa rambutnya ikal dan kulitnya
satvo motang sebagaimqna unta merah yang diberi cap dengan daun
anggur, seakan-akan aku melihatnya menuruni lembah'."

t,
lz,A>li, ,;;.V j6'jt sri * |i*\;

'* 'J-)i* r*
3356. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "lbrahirn berkhitan pada usia 80 tahun dengan qaddum.,'
Riwayat ini dinukil pula oleh Abdurrahman dari Abu Salamah.

Abu Al Yaman menceritakan kepada karni, Syu'aib
mengabarkan kepada kami, Abu Zinad menceritakan kepada kami
seraya berkata, "qadum" (yakni tidak memberi tasydid pada huruf
dal). Hal ini dinukil pula oleh Abdurrahman bin Ishaq dari Abu Az-
Zinad. Serta Abu dlan dari Abu Hurairah. Diriwayatkan juga oleh
Muhammad bin Amr dari Abu Salamah.

:trJi *bt Jb lt J;ri6 'i6 
,-hr'6!:r;;-,1 sri *

.7ik d; \\id;' f et;\-,f n
3357. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasutullah SAW

bersabda, "Ibrahim AS tidak pernah berdusta kecuali tiga kedustaan."

1.c,t 1 o.ott? Gl ,f

t.rrz t t.2.. 1.c.t lc.
d/ J^-*-, ot)t) oJ? 

€..1 f
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'*:) i.,c t- iluir* ;:u ,*i,iu t."'; a ilw t#i {C

*f {t ifj;:$ * rta o{1 {tj qk',y'i ,r'r\t *s ,*
'l---!\t,+ 

Q :6-'Ji ^!L'd"t \A' Al'&'rG . nk *
'-i+.Si,a'rn'; *(lrr i.i,i; )?i\, ,5.?,, 6.,t ,,tw
',-p. Gn 'dbL',*n l?i \ ;.lur o,ir ilw'*i'ri tiy
Vl*l:u y&r*.#i C\luU, o.&'f '& ,Sta ,;;
;Ki' ,S h' i, :,lv f{*?1 :ota.1,'ji k; t'C'fj iu;a
i t;'€Jf :rit.,i';j^ i: ,SG .;G ?L?, ,f q -rult'11-

.r5t.^)
3357. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ibrahim AS tidak

berdusta kecuali tiga kedustaan, dua di antaranya berkenaan dengan

Dzat Allah, yaitu perkataannya, 'Sesungguhnya aku sakit', dan

perkataannya 'Bahkon yang melakukannya adalah yang besar di
ontara merekn ini'. Serta perkataannya pada suotu hari ketika beliau

bersama Sarah. Saat itu mereka mendatangi seorang diktator di
antora pora diktator. Dikatakan kepada sang diktator, 'Sesungguhnya

di tempat ini terdapat seseorang bersamo seorang wanita yang

merupakan wanita yang tercantik di antara manusia'. Diktator
tersebut mengirim utusan kepada lbrahim dan bertanya kepadanya

tentang wanita yang bersamanya. Ia berkata, 'Siapakah ini?' Ibrahim
menjawab,'Soudara perempuanku'. Kemudian beliau mendatangi
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Sarah dan berkata, 'Wahai Sarah, tidak ada di muka bumi seorang

mwkmin selain aku dan englrau, dan sesungguhnya orang ini bertanya

kepadaku tentang dirimu dan aku mengatakan kepadanya bahwa

engkau adalah saudara perempuanku, maka janganlah engkau

mendustakanku'. Sang diktator mengirim utusan kepada Sarah.

Ketilra Sarah masuk menemuinya, diktator itu datang hendak

memegang dengan tangannya nomun ia tertahan. Ia berkata,
'Berdoalah kepada Allah untukku dan aku tidak akan
membahayakanmu'. Sarah berdoa kepada Allah dan diktator itu
dilepaskan. Kemudian diktator tersebut hendak memegong Sarah

untuk kedua l<alinya nomun tertahan kembali seperti yang pertama
otau lebih keras lagi. Ia berkata, 'Berdoalah kepada Allah untukku

dan aku tidak akan membahayakanmu'. Sarah berdoa dan diktator itu
dilepaskan. Kemudian sang diktator memanggil sebagian pengawal
nya dan berkata, 'Sungguh kalian tidak membawa kepadaku seorang
manusia, tetopi kalian membawa syetan kepadaku'. Lalu penguasa itu
menyerahkan Haiar kepada Sarah sebagai pelayan. Sarah
mendatangi lbrahim yong saat itu sedang berdiri melakukan shalat.
Ibrahim mengisyarutkan dengan tangannya; 'Apa kabar?' Sarah
berlrata, 'Alloh telah mengembalikan muslihat orang kafir -atau
orang fajir- ke lehernya, dan dia menyerahknn Hajar kepadaku

sebagai pelayan'." Abu Hurairah berkata, "Dia adalah ibu kalian
wahai bani Ma'is-sama' (air langit)."

& ltJ;rLiW?nr uir*??iV,-i)t i *,r
^* et;y. j'd. tk itt') L) )t )h,, ;i't:*,') y \t

.rflr
3359. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Ummu Syarik RA,

bahwa Rasulullah SAW memerintahkan membunuh tokek dan

bersabda, o'Sesungguhnyo ia meniup (api) terhadap lbrahim AS."
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3360. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika turun ayat

"Orang-orang yong beriman dan tidak mencamPur adukkan iman

mereka dengan kezhaliman", maka kami berkata, 'Wahai Rasulullah,

siapakah di antara kami yang tidak menzhalimi dirinya?' Beliau

bersabda, 'Bukon seperti yang kalian katakan. "Tidak mencampuri

keimanon mereka dengan kezhaliman" yakni dengan syirik. Apakah

kalian belum mendengar perkataan (wasiat) Luqman kepada

anaknya; Wahai anakku jangan berbuat syirik kepada Allah,

sesungguhnya syirik odalah kezhaliman yang besar'."

Keteransan Hadits:
(bab firman Allah, "Dan Allah menjadikan lbrahim sebagai

khalil [kekasih). Seakan-akan Imam Bukhari mengisyaratkan dengan

ayat-ayat ini kepada pujian Allah terhadap Nabi Ibrahim AS. Kata

Ibrahim berasal dari bahasa Suryani, artinya bapak yang penyayang.

Kata khaliil berasal dari kata khullah, artinya persaudaraan serta

kecintaan yang telah merasuk ke dalam hati dan mengisi celah-

celahnya. Makna ini benar bila dikaitkan dengan hati Ibrahim atas

kecintaannya terhadap Allah. Adapun penggunaannya ditinjau dari sisi

Allah, maka sekadar kesepadanan. Dikatakan makna dasar kata

Khullah adalah penjernihan. Ibrahim dinamakan demikian karena

beliau membantu dan memusuhi semata-mata karena Allah. Adapun

khullah Allah untuknya adalah pertolongan-Nya dan pengangkatannya

sebagai Imam. Sebagian mengatakan khaliil berasal dari kata khallalr

artinya kebutuhan. Ibrahim dinamakan demikian karena sifatnya yang

hanya meminta kepada Allah semata untuk memenuhi segala
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kebutuhannya. Penafsiran ayat tersbut atas akan dijelasakan pada

tafsir surah An-Nahl.

Ibrahim adalah putra Azar. Azar bernama Tarih bin Nahur bin
Syarukh bin Raghu' bin Falikh bin Ubair (atau Aabir) bin Syalikh bin
Arfakhsyadz bin Sam bin Nuh. Tidak ada perselisihan mengenai hal
itu baik di kalangan ahli nasab maupun Ahli Kitab, kecuali dari segi
pelafalan terhadap sebagian nama tersebut. Namun, perlu diketahui
bahwa Ibnu Hibban telah menyebutkan pada awal kitab Tarikh-nya
pernyataan yang menyalahi keterangan di atas, tetapi ini adalah
pendapat yang ganjil.

z:.:;sr l?r€t{,,a-q i.i J,i3 (Abu Maisarah bertrata,

"Maknanya adalah "yang penyayang" dalam bahasa Habasyah).
Maksudnya, kata 'awwah'berasal dari bahasa Habasyah yang artinya
penyayang. Atsar ini disebutkan dengan sanad yang maushul oleh
Waqi' dalam Tafsir-nya dari jalur Abu Ishaq, dari Abu Maisarah, dari
Amar bin Syarahbil, dia berkata, "Al Awwah adalah yang penyayang
dalam bahasa Habasyah." [bnu Abi Hatim meriwayatkan dari jalur
lbnu Mas'ud dengan sanad yang hasan, dia berkata, "Al Awwah
artinya penyayang." Namun, dia tidak mengatakan bahwa kata itu
adalah bahasa Habasyah.

Dari Abdullah bin Syaddad (salah seorang senior tabi'in)
berkata, "Eltr ; i'.dJ eei' 'i6 r6riti lt l*36-1h, lui lseorang
laki-laki berkata, 'lfiahai Rasulullah, apakah makna Al Awwah?'
Beliau SAW menjawab, 'Orang khusyu' dan merendahlron diri dalam
berdoa'.). Sementara dari lbnu Abbas disebutkan, 1lJjr, i$\t 1lt
Awwah adalah orang yang yakin). Lalu dari Mujahid, dia dia berkata,
t'ry+a'i- jg eiitr *.lUl,,la:,aArig\r 1tt Awwah adatah

pemelihara. Seseorang melakuksn dosa secara rahasia dan
melakukan taubat atas dosa itu secara rahasia pula). Dari jalur lain
dari Mujahid, dia berkata, ',i-t;t'.t 1, i$\r 1,lt Awwah adalah

yang bertaubat, yang memahami dan yang diberi taufik). Dari jalur
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Asy-Sya'bi, dia berkara, lpr 6ri!r (Al Awwah adalah orang

s e nanl i as a bert as b ih).

Kemudian diriwayatkan dari Ka'ab Al Ahbar tentang kata'al
awwah', dia berkata, irr .7tij ,?,.iti i6 ,gr 'if t ,st tsi (Adapun dia

apabila mengingat neraka, maka dia mengucapl<an 'awwah'

(mengaduh) dari adzab Alloh). Dari Abu Dzar,dia berkata, "Sj; oiS

tffi'*Ji-nt ;,14i; iirr kH' i,A d21 o\i:bt ei:*t 4u'i'y"
(Pernah seseorong thawaf di Baitullah dan mengucapkon dalant

doanya 'awwah.... Awwah...' Maka Nabi SAW bersabda, 'Sungguh

dia benar-benar swwah'.). Sonod riwayat ini tsiqah (terpercaya),

hanya saja di dalamnya terdapat seseorang yang tidak disebutkan

namanya (mubham). Abu Ubaidah menyebutkan bahwa kalaoawwah'

mengacu kepada pola kata 'fa'aol'dari kata at-ta'awwlth yang artinya

orang-orang yang merendahkan diri disertai kecintaan dan senantiasa

menaati Tuhannya.

Dalam bab ini,Imam Bukhari menyebutkan}0 hadits, yaitu:

Perlamo, hadits Ibnu Abbas tentang proses kebangkitan. Tujuan

pencantumannya di tempat ini terdapat pada lafazh,"Don orang yong

pertama diberi pakoion pada hari kiamat adalah lbrahim 1,S." Al
Baihaqi meriwayatkan dalam kitab Al Asma' dari jalur lain dari Ibnu

Abbas secara marfu', LH'r/Frii-s a&it'u'^i, €ttl;SJ"',i J3i

',-:*ir q iit;-1"^1, ;3'6 e:€i"t ,l'i, ,p- a, (Orang yong pertama

diberi satu stel pakaian dari surga adalah lbrahim. Kemudian kursi

didatanglrnn lolu diletakkan di arah kanan Arsy. Setelah itu aku

didatangkan lalu diberi satu stel pakaian yang tidak dapat dicapai

oleh manusia).

Sebagian ulama mengatakan bahwa hikmah pengkhususan

Ibrahim dengan hal itu adalah karena beliau dilemparkan ke dalam api

dengan kondisi telanjang. Sebagian lagi mengatakan karena beliau

adalah orang yang pertama memakai celana. Namun, keadaan beliau

AS yang mendapat perlakuan khusus tersebut tidak berkonsekuensi

bahwa beliau lebih utama daripada Nabi Muhammad SAW. Karena
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orang yang lebih rendah tingkatannya bisa saja memiliki

keistimewaan yang khusus tapi tidak berkonsekuensi keutamaan

secara mutlak. Masalah ini akan disebutkan pada bagian akhir

pembahasan tentang kelembutan hati.

Ibrahim AS memiliki pula keutamaan-keutamaan lain yang

sangat banyak, diantaranya; Beliau adalah orang pertama yang

menjamu tamu, menggunting jenggot, berkhitan, melihat uban dan

selain itu. Semua perkara ini telah saya sebutkan dalil-dalilnya dalam

kitab saya yang berjudul lqamat Ad'Dala'il ala Ma'rifut Al Awa'il.

Hadits ini akan dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang

kelembutan hati.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA, "lbrahim bertemu bapaknya,

Azar pada hari Kiamaf." Penjelasannya akan disebutkan pada tafsir

surah Asy-Syu'ara.

Ketiga, hadits tbnu Abbas tentang Nabi SAW melihat gambar di

Baitullah (Ka'bah). lmam Bukhari menukilnya melalui dua jalur dan

telah disebutkan pula pada pembahasan tentang haji. Masalah undian

akan dijelaskan pada tafsir surah Al Maa'idah.

Keempat, hadits Abu Hurairah RA, "Wahai Rasululloh,

siapalrah manusia yang paling mulia?" Pembahasannya akan

dijelaskan pada kisah Ya'qub.... ..,- ic. . , .,. r.., .o.t-,. "r.iirz;Ll i.i'stil,louusamah.r-.f e) f *,f :'y t
dan Mu'tamir berlcata: Diriwayatkan dari Ubaidillah, dari Sa'id, dari

Abu Hurairah). Maksudny4 keduanya menyelisihi Yahya Al

Qaththan dalam sanad, dimana keduanya tidak menyebutkan, "Dari

Sa'id, dari bapaknya." Riwayat Abu Usamah dinukil dengan sanad

yang maushut oleh Imam Bukhari pada kisah Nabi Yusuf. Sedangkan

riwayat Mu'tamir dinukil lmam Bukhari dengan sanad yang maushul

pada kisah Nabi Ya'qub.

Kelima, hadits Samurah tentang mimpi beliau SAW yang

panjang. Kisah ini dan sebagian penjelasannya telah disebutkan pada

akhir pembahasan tentang jenazah. Imam Bukhari menyebutkan

sebagian darinya di tempat ini, yaitu lafazh "Kami mendatangi
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seorsng laki-laki yang tinggi hampir-hampir aku tidak melihst
kepalanya karena tingginya, dan sesungguhnya dia adalah lbrahim
lS." Secara lengkap akan disebutkan pada pembahasan tentang ta'bir
mimpi.

Keenam, hadits Ibnu Abbas yang telah disebutkan pada

pembahasan tentang haji dan akan diterangkan pada saat menjelaskan
tentang Dajjal. Maksud pencantumannya di tempat ini terdapat pada

kalimat, "Adapun lbrahim maka lihatlah kepada sahabat kumtl"
Maksudnya, adalah beliau SAW sendiri. Karena sesungguhnya beliau
adalah manusia yang paling mirip dengan Ibrahim AS.

Ketujuh, hadits Abu Hurairah RA, "Ibrahim herkhitan saat
berusia 80 tahun dengon qadduum. " Dalam riwayat Al Ashili dan Al
Qabisi kami nukil dengan kata'qadduum', sementara dalarn riwayat
selain keduanya dengan kata 'qaduum'. lmar.";t An-Nawawi berkata,
"Para periwayat dalam Shahih Muslim semuanya menukil dengan kata
'qaduum'." Bahkan Ya'qub bin Syaibah mengingkari kata
'qadduum'. Kemudian terjadi perbedaan tentang maknanya. Sebagian

mengatakan ia adalah nama tempat. Sebagian lagi mengatakan alat
yang digunakan oleh tukang kayu (kapak)" Berdasarkan makna kedua

maka kata tersebut harus dibaca 'qaduum '. Sedangkan berdasarkan

makna pertama maka mungkin dibaca dengan dua versi seperti di atas.

Demikian pendapat mayoritas ulama, tetapi Ad-Dawudi justru

berpendapat sebaliknya. Ibnu As-sikkit mengingkari kata 'qadduum'
dengan makna alat. Kemudian para ulama berbeda pendapat tentang

tempat yang dimaksud. Sebagian rnengatakan ia adalah kampung di
Syam, dan sebagian mengatakan ia adalah gunung di Sarrah. Akan
tetapi pendapat yang tepat bahwa yang dimaksud oleh hadits adalah

nama alat. Abu Ya'la meriwayatkan dari Ali bin Rabah, dia berkata,
'$:;U'oi J3'drb bi Clr ar &j,6 ,y *tt e1\',#$ ,:ryu,nlr;y7i
'A;1 fiibi'c,hf 'et U ,,5u6 ,^l\ ltbrahim diperintah berkhitan, maka

beliau berkhitan dengan 'qaddum' sehingga terosa berat baginya.

Maka Allah mewahyukan kepadanya, 'Sungguh engkau tergeso-gesa
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sebelum Kctmi mew,ahyukan alat yang digunakan'. Ibrahirn berkata,
'W'ahai Tuhanku, aku tidak suka untuk mengakhirkan perintah-Mu .).'-,-lt 

e.l*Ei,1 'Ju1 
rulr i.i {r:rt ".*3 sfri r,cl' -di tilt- gnu ,lt

Yaman menceritakan kepada kami, Syu'aib menceritakan kepada
knmi, Abu Az-Zinad menceritakan kepada kami seraya berkata,
"qadum", yakni tidqk memberi tasydid pada huruf dal). Maksudnya,
hadits tersebut telah dinukil melalui sanad yang sama, tetapi dengan
kata'qadurm '. Keterangan ini mendukung riwayat Al Ashili dan Al
Qabisi.

Catatan
Pada sebagian naskah,riwayat Abu Al Yaman lebih didahulukan

daripada riwayat Qutaibah. Akan tetapi yang tercantum di tempat ini
yang dijadikan pedoman.

i,til}i;; €ri'* ixi, ti;.ri .tllr 
€ri t Oat'i ,fi:jt * ,^;1ti

"liJ.J. dri'* tf i';L, 1na ini tlinukil pula oleh Abdurrahman bin

Ishaq dari Abu lz-Zinad. Serta Abu Ajlan dari Abu Hurairah).
Riwayat Abdurrahman bin Ishaq dinukil melalui sanad maushul oleh
Musaddad dalam Masnod-nya dari Bisyr bin Al Mufadhdhal dengan

lafazh, f!-i,! ,#$ diw yr'c,):;6:ii. et;\7bt.(tbrahim berkhitan

setelah berlalu baginya (usia) 80 tahun, dan beliau berkhitan dengan
qadum). lmam Ahmad menukil riwayat Ajtan melalui sanad yang
maushul dari Yahya bin Al Qaththan, dari lbnu Ajlan seperti riwayat
Qutaibah. Sedangkan riwayat Muhammad bin Amr dinukil melalui
sanad yang maushul oleh Abu Ya'la dalam Musnad-nya dengan

lafazh, i::raur',#t:'t* *,w /\ & et;1'ribr qtbrahim berkhitan di

arsal 80 tahun daripada usianya, dan beliau berkhitan dengan
qadum). Semua riwayat ini sepakat menyebutkan bahwa Ibrahim
berusia 80 tahun saat berkhitan. Hal serupa tercantum dalam kitab Al
Muwatktha'dari Abu Hurairah RA.

Sementara dalam riwayat Ibnu Hibban disebutkan secara marfu,,
b S*i yy';.t $j',pt e,;.\'rtt 6usungguhnya lbrahim berkhitan
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saat beliau berusia 120 tahun). Namun, nampaknya ada kalimat yang

terhapus dari redaksi hadits tersebut, karena angka tersebut adalah

jumlah usia Nabi Ibrahim AS. Pada bagitrn akhir kitab Aqiqah karya

Abu Syaikh disebutkan dari Al Auza'i dari Yahya bin Sa'id, dari Sa'id

bin Al Musayyab, dari Nabi SAW seperti itu disertai tambahan, j63
aii 'ii.L4 3U.i '.tii. (serelah itu beliau hidup 80 tahun). Berdasarkan

keterangan ini maka Ibrahim hidup selama 200 tahun.

Sebagian ulama berusaha menggabungkan dua versi riwayat di

atas bahwa rirnayat pertama dihitung dari usia beliar"r ketika diangkat

menjadi Rasul, sedangkan riwayat kedua dihitung dari masa

kelahirannya.

Kedelapan, hadits Abu Hurairah RA tentang tiga kedustaan

yang dilakukan Ibrahim AS.

cl6s tii rr p*.r' * e,;irf- | (tbrahtm AS tittak

berdusta kearuli tiga kedustaan). Abu Al Baqa' berkata, "Sebaiknya

dilafalkan dengan memberi harakot fathah pada huruf dzal

(kadzabaat) jika yang dimaksud adalah bentuk jamak. Karena ia
adalah bentuk jamak dari kata 'kadzbah'yang berkedudukan sebagai

isim (kata benda) bukan sifat. Sebab kodzaba-kqdzbah, sama seperti,

raka'a-rak'aft. Meskipun dikatakan kata sifat tetapi bentuknya adalah

jamak."

Batasan tiga kali tersebut dinukil puia oleh Imam Muslim dari

hadits Abu Zur'ah dari Abu Hurairah dalam hadits panjang tentang

syafaat, dimana disebutkan tentang Ibrahim, ?.6.*'Ts11tatu beliau

menyebutkan kedustaan-kedustaannya...). Kemudian Imam Muslim

menukil dari jalur lain seraya memberi tambahan, Siiit C it';t't

<.1- il lit ttJ,j.'i{ M',t, d#: 'il"t <'t, lsa1(Betiau menvebut

perkataannya tentang bintang-bintang'lni Tuhanku', perkotaanrrya

kepada tuhan-tuhan mereka, 'Bahkan yang melakukannya adalah

yang paling besar di ontara mereka ini', serta perkataannyd"

'Sesungguhnya aku sakit'.).
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Al Qurthubi berkata, "Penyebutan kedustaannya tentang bintang
berkonsekuensi bahwa Ibrahim telah berdusta sebanyak empat kali.
Sementara riwayat Ibnu Sirin membatasinya hanya tiga kali. Oleh
karena itu, masalah ini membutuhkan penakwilan." Saya (tbnu Hajar)
katakan, "Menurut saya, ini hanyalah kesalahan dari sebagian
periwayat. Sebab tentang bintang dalam riwayat ini sebagai ganti

tentang Sarah dalam riwayat-riwayat lainnya. Padahal yang dinukil
oleh semua riwayat adalah tentang Sarah bukan bintang. Seakan-akan
perkataannya tentang bintang tidak diperhitungkan, karena menurut
keterangan, lbrahim mengucapkannya ketika masih anak-anak,
sedangkan masa anak-anak bukan masa taklif (pembebanan syariat).
Demikian cara yang dilakukan lbnu [shaq dalam menggabungkan
riwayat-riwayat tersebut.

Menurut sebagian pendapat, Ibrahim AS mengucapkan
perkataan tersebut setelah baligh. Namun, beliau mengucapkannya
dalam bentuk pertanyaan yang berkonotasi pengingkaran, dengan
maksud menampakkan dan menjelaskan keburukan perbuatan
kaumnya. Ada pula yang berpendapat bahwa tbrahim
mengucapkannya dalam rangka berhujjah kepada kaumnya bahwa
sesuatu yang mengalami perubahan tidak patut menyandang predikat
rububiyah (ketuhanan). Pendapat terakhir merupakan pandangan

mayoritas ulama. Maksudnya, Ibrahim mengucapkannya untuk
menjelaskan keburukan perbuatan kaumnya sekaligus mencela dan
mencemooh mereka. Pendapat inilah yang dijadikan pegangan. Oleh
sebab itu, perkara ini tidak dikategorikan sebagai kedustaan
sebagaimana tiga perkara lainnya.

Adapun tiga perkara lainnya dianggap sebagai kedustaan karena
memberi asumsi bagi pendengar bahwa ucapan itu adalah dusta,
meskipun bila diteliti tidak termasuk dusta, tapi masuk kategori
ta'ridh (sindiran), yakni perkataan yang bermakna ganda dan bukan
dusta secara mumi.

Ucapan Ibrahim AS, i:i-:, #1 tsrrungguhnya aht sakit)

mengandung kemungkinan bahwa beliau akan sakit. Sebab kata kerja
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dalam bentuk fa'il (pelaku) sering digunakan untuk menunjukkan

kejadian yang akan datang. Ada juga kemungkinan maksudnya adalah

"sesungguhnya aku sakit" karena kematian yang telah ditetapkan

kepadaku, atau hujjahnya sakit (tidak berfaidah) untuk menolak keluar

bersama kalian. Imam An-Nawawi menukil dari sebagian ulama

bahwa konon saat itu Ibrahim AS sedang menderita demam. Akan

tetapi pernyataan ini tidak benar. Jika benar demikian, maka

ucapannya tidak dapat digolongkan sebagai kedustaan baik secara

terang-terangan mauprm t a'ridh.

Sedangkan ucapannya: tii i:# 'r-ji"JJ. (Bahkan yang

melakulcanrrya adalah yang paling besar di antara mereka ini),

menurut Al Qurthubi bahwa Ibrahim mengucapkannya sebagai

pembukaan untuk mengemukakan dalil bahwa patung-patung itu

bukan Tuhan, dan sekaligus menolak ucapan kaumnya bahwa patung-

patung itu dapat mendatangkan bahaya (mudharat) dan memberi

mamfaat. Penetapan dalil semacam ini harus diikuti langsung oleh

pernyataan berikutnya. Oleh sebab itu kalimat, "Bahkan yang

melakulrannya odalal yyg pali:lr. besar di antara merekn ini."
diikuti oleh kalimat, o'.-jhirjLit llpfUri (Tanyakanlah kepada

merel<a jika mereka bisa berbicora). Ibnu Qutaibah berkata,

"Maksudnya, jika mereka bisa berbicara, maka yang melakukannya

adalah yang paling besar di antara mereka ini. Kesimpulannya, ucapan

Ibratrim AS sebelumnya terkait dengan kalimat, 'Jika mereka bisa

berbicara'. Atau perbuatan itu dinisbatkan kepada patung tersebut

karena ia yang menjadi penyebab.

Diriwayatkan dari Al Kisa'i bahwa Ibrahim berhenti pada

kalimat 'di $r (bahknn yong melalatkannya),yakni perbuatan ini telah

dilakukan oleh seseorang siapa pun dia. Setelah itu beliau melanjutkan

ti nl':r-*; (Yang paling besar di antara mereka ini). Atas dasar ini,

maka kalimat rii'i';S adalah kalimat tersendiri. Kemudian Ibrahim
- . t.!

mengatakan ...Fllt:U Qanyakonlah kepada mereko....). Namun,
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pendapat ini sangat jelas dipaksakan. Sementara ucapalrnya , *i :y
(Ini adalah saudara perempuanku) dapat ditolelir bahwa yang

dimaksud adalah saudara dalam Islam, seperti yang akan dijelaskan.

Ibnu Aqil berkata, "Dalil-dalil aqli (rasional) memalingkan

makna zhahtr penisbatan "dusta" kepada Ibrahim AS. Sebab akal telah

menetapkan bahwa seorang Rasul hendaknya terpercaya agar

diketahui kebenaran berita yang dia bawa dari Allah. Untuk itu tidak

akan ada kepercayaan selama ada kemungkinan dia berdusta. Lalu

bagaimana jika dia benar-benar dusta. Hanya saja perkara-perkara

tersebut dikatakan sebagai "kedustaan" karena adanya asumsi bagi

pendengamya bahwa hal itu adalah dusta. Kalaupun hal-hal tersebut

dikatakan sebagai kedustaan, Ibrahim AS tidak mengucapkannya

kecuali pada saat yang menakutkan, dimana pada kondisi seperti itu

dusta diperbolehkan, bahkan bisa menjadi kewajiban untuk memilih
yang paling ringan mudharatnya demi menolak mudharat yang lebih

besar. Penamaan perbuatan-perbuatan beliau tersebut sebagai

kedustaan bukan bermaksud sebagai celaan baginya. Karena dusta

meski tercela dan menurunkan martabat, tetapi pada kondisi-kondisi

tertentu justru dianggap baik, di antaranya kondisi yang dihadapi oleh

Ibrahim AS."
\ I . o tt
Irt gt5 e q ;p.(Dua perksra di antaranya berkaitan dengan

dzat Allah). Hanya dua perkara yang dikatakan secara khusus

berkaitan dengan dzat Allah. Sebab kisah Sarah meski masih

berkenaan dengan dzat Allah, tetapi mengandung mamfaat untuk diri
Ibrahim AS. Berbeda dengan dua perkara lainnya, dimana keduanya

murni berkaitan dengan dzat Allah.

Dalam riwayat Hisyam bin Hassan disebutkan, l?.j( d etil"il.
, t , ,, . ,.o !,

&r irrs .d q5 j.S 
1US &yJ ll lE (g,esungguhnya lbrahim tidak

berdusta samo sekali kecuoli tiga lredustaon, semua kedustaan itu

berkenaan dengan dzat Allah). Sementara dalam hadits Ibnu Abbas

yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, nirr ;j: 'ib 1l oeiie ol .i,ri
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(Demi Allah, jika beliau berdebat dengan hal-hal itu, [beliau tidak
melakukannyal kecuali untuk membela agama Allah).

!.. 1d)J) pXl .rt: * Q. fietika suatu hari beliau bersama Sarah).

Dalam.l*uyut Imam Muslim disebutkan ,6)t-i :J eiyrr, (Salah

satunya berkenaan dengan uruson Sarah). Latar belakang peristiwa
ini adalah bahwa Ibrahim datang bersama Sarah ke negeri penguasa

yang diktator, dan Sarah adalah wanita paling cantik di antara
manusia. Nama diktator tersebut adalah Amr bin Imru'ul Qais bin
Saba', salah seorang penguasa di Mesir. As-Suhaili menyebutkan,
"Dikatakan namanya adalah Shaduq seperti dikutip Ibnu Qutaibah,
dan dia adalah penguasa di Yordania. Sebagian mengatakan namanya
Sinan bin Ulwan bin Ubaid bin Arijt bin Amlaq bin Lawud bin Sam

bin Nuh, seperti yang dikutip Ath-Thabari. Ada pula yang mengatakan
bahwa dia adalah saudara laki-laki Adh-Dhahhak sang penguasa
distrik." Pernyataan yang dikutip oleh As-suhaili juga termasuk
pendapat Ibnu Hisyam dalam kitab At=Tijan.

,]-irr.i; of ,'i',p (Dikatakan kepadanya, ,,sesungguhnya ini

seseorang... "). Dalam riwayat Al Mustamli disebutk^,)U*sr:iri Lg

(sesungguhnya di sini terdapat seseorang). Sementara dalam kitab At-
Tijan disebutkan bahwa yang mengatakan hal itu adalah laki-laki
tempat Ibrahim membeli gandum. Ia menyampaikan berita tersebut
untuk menarik hati raja. Sebagian sumber menyebutkan bahwa laki-
laki itu berkata kepada sang raja, "sesungguhnya aku melihatnya
menumbuk tepung." Faktor inilah yang menyebabkan sang raja
memberikan kepadanya seorang pelayan bemama Hajar. Ia berkata,
"Sesungguhnya wanita ini tidak pantas untuk melayani dirinya
sendiri."

u,tlt ;r;i'6 (Termasuk manusia paling cantik). Dalam Shahih

Muslim ketika menyebutkan hadits panjang tentang Isra' dari riwayat
Tsabit dari Anas disebutkan bahwa Nabi Yusuf diberi separoh dari
keindahan/ketampanan. Abu Ya'la menambahkan dari jalur ini,

Dalam salah satu naskah tercantum, "Uwaij."

{
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"Yusuf dan ibunya diberi separoh keindahan/ketampanan", yakni
Sarah. Pada riwayat Al A'raj pada bagian akhir pembahasan tentang
jual-beli disebutkan, ,S J)*\i ry W.;f,-; W. ,pn;tc-ret;;Fb
'r3t;,,.^.i ,t €a.i;urqti))is (Ibrahim hijrah bersama Sarah dan

memasuki suotu negeri yang ada didalamanyo seorang raja atau
penguosa diloator. Maka dikatakan kepadanya, 'Ibrahim masuk
b e r s ama s e or ang w anit a yang pal ing cant ik' .).

Para ulama berbeda pendapat tentang ayah Sarah meski mereka
mengatakan bahwa namanya adalatr Haran. Sebagian berkata, "Dia
adalah raja Hiran dan Ibrahim menikahinya ketika hijrah dari negeri
kaumnya ke Hiran." Pendapat lain mengatakan bahwa Sarah adalah
putri saudara laki-laki Ibratrim. Konon perkawinan seperti ini
diperbolehkan dalam syariat tersebut. Pendapat ini dinukil oleh Ibnu

Qutaibah dan An-Naqqasy, tetapi dia menolaknya. Sebagian lagi
mengatakan Sarah adalah putri paman Ibrahim hanya saja terjadi
kesamaan nama. Ada pula yang mengatakan nama bapaknya Sarah
adalatr Taubal-

,.; irr- { ,jri i.,r; ,iu ,ei,j,i r:f i ,Jui W 'tLi gi,pirt
...f\\t Aii ,Se 1O*tato, tersebut mengirim utusan kepada lbrahim

dan bertanya lcepadanya tentangwanita yang bersamanya. Ia berkata,
'Siapalrah ini?' Ibrahim menjawab,'saudara perempuanku'.
Kemudian beliau mendatangi Sarah dan berkata, 'Ihahai Sarah, tidok
ada di muka bumi.-.). Riwayat ini sangat jelas menyatakan bahwa
pada awalnya penguasa tersebut bertanya kepada Ibrahim tentang
wanita yang bersamanya. Setelatr itu Ibrahim mengabarkan kepada
Sarah agar tidak mendustakannya di hadapan sang raja. Akan tetapi
dalam riwayat Hisyam bin Hassan disebutkan bahwa Ibrahim berkata
kepada Sarah, { !"*liur- ui y * €.r}t { nq 1 .{i,it *;'01
'6,iuiis6 1$r ftW.tlT')'a')i ,Ft {a,l>t.:}i eel {t, ,ei
4t ,tr)6.oi il t):$i oi gi.;i-lil;r'etZ'ri ii lSesungguhnya diktator

ini jikn mengetahui englcau adaloh istriku niscaya dia aknn
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merebutmu dariku. Apabila dia bertanya kepadamu maka katakan
engkau adalah saudara perempuonku. Sesungguhnya engkau adalah
saudara perempuanku dalam Islam. Ketila lbrahim AS masuk ke

negeri itu maka Sarah dilihat oleh salah seorang keluarga sang
diktslor. Ia pun mendatanginya dan berkata, 'sungguh telah datang
di negerimu seorang wonita yang tidak patut kecuali menjadi
milikmu'. Diktator itu pun mengirim utusan kepada Sarah...).

Kedua versi ini mungkin digabungkan bahwa Ibrahim telah
mengira bahwa raja tersebut akan meminta Sarah darinya. Maka
beliau pun berpesan kepada Sarah sebagaimana yang disebutkan.
Ketika hal itu terjadi, maka beliau mengulangi kembali pesannya

kepada Sarah.

Selanjutnya, para ulama berbeda dalam menentukan penyebab

Ibrahim berpesan seperti itu, padahal penguasa zhalim tersebut ingin
merampas Sarah untuk dirinya, baik Sarah itu saudara perempuan atau
istrinya. Sebagian berpendapat, bahwa aturan yang drjunjung tinggi
oleh raja tersebut adalah tidak mengganggu wanita yang tidak
bersuami. Namun, perlu dilengkapi bahwa Ibrahim bermaksud
menolak mudharat (batraya) paling besar dengan cara menanggung
yang lebih ringan mudharatnya. Karena perampasan Sarah oleh sang

raja pasti tidak dapat dihindari. Akan tetapi jika raja mengetahui
bahwa Sarah memiliki suami, niscaya rasa cemburu akan
mendorongnya untuk membunuh, memenjarakan atau menyiksa
Ibrahim AS. Berbeda jika raja mengetahui bahwa Ibrahim adalah
saudara laki-laki sarah. Kecemburuan dalam hal ini dari sisi saudara

secara khusus bukan dari diri sang raja. Maka raja tidak
mempedulikannya. Ada pula yang mengatakan Ibrahim bermaksud
mengatakan, "Apabila dia mengetahui kamu adalah istriku, niscaya
dia akan memaksaku untuk menceraikanmu." Penjelasan yang saya

kemukakan telah disebutkan dalam riwayat dari wahab bin Munabbih
yang dikutip Abd bin Humaid dalam penafsirannya.

Sebagian lagi mengatakan bahwa aturan yang drjunjung oleh
raja tersebut adalah orang yang lebih berhak menikahi seorang wanita
adalah saudara laki-laki wanita itu sendiri. oleh karena itu Ibrahim
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berkata, "Dia adalah saudara perempuanku". Perkataan ini beliau

ucapkan atas dasar keyakinan si raja sehingga dia tidak akan

merampas Sarah dari sisinya. Tapi pendapat ini dijawab bahwa jika
benar demikian niscaya Ibrahim akan berkata, "Dia saudara

perempuanku dan aku adalah suaminya." Lalu mengapa Ibrahim

hanya mengatakan, "Dia saudara perempuanku?" Disamping itu,
jawaban ini dapat diterima jika sang penguasa diktator bermaksud

menikahi Sarah bukan meftlmpas kehormatannya.

Al Mundziri menyebutkan di kitab Hasyiyah As-Sunan dari

sebagian Ahli Kitab bahwa termasuk aturan raja tersebut adalah tidak
boleh mendekati wanita bersuami sebelum membunuh suaminya. Oleh
karena itu, maka Ibrahim mengatakan, "Dia saudara perempuanku."

Sebab bila raja itu seorang yang adil niscaya dia akan meminang

Sarah pada Ibrahim, dan Ibrahim berharap dapat memamfaatkan

kesempatan ini untuk menolak pinangannya. Sedangkan jika dia
adalah raja yang zhalim maka Ibrahim selamat dari pembunuhan.

Pandangan ini bisa saja dibenarkan berdasarkan apa yang telah saya

sebutkan. Keterangan di atas diambil dari perkataan Ibnu Al Jauzi di
kitab Musykil Al Atsar, dia menukil dari salatr seorang ulama Ahli
Kitab, batrwa ketika dia bertanya kepadanya tentang itu maka beliau
pun menjawab seperti di atas.

tli q-i i!:* ,p\\t +i e 'd (Tidak ada di muka bumi

seorang *unnfn ,ulot, aku dan kamu). Pernyataan ini cukup musykil
jika dikaitkan dengan kenyataan bahwa Luth AS berada dalam

keimanan bersama Ibrahim, sebagaimana firman Allah, L'; i ,;,U

(Luth beriman kepadanya). Akan tetapi persoalan ini mungkin
dijelaskan batrwa yang dimaksud bumi disini adalah bumi tempat

berlansungnya peristiwa tersebut, dimana saat itu Luth tidak bersama

beliau AS.
';.116 

:F.$1sJa ;i alb'drt rili lxettko sarah masuk

menemuinya, diktator itu datang hendak memegong dengan

tangannya tetapi dia tertahan). Demikian yang disebuktan dalam
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mayoritas riwayat, dan pada sebagian riwayat disebutkan, t4ite-}i
l*- (Ict pun mengulurkan tangonnya hendak memegang Sarah). Dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan , ",€1 y ,F ili,,6),(eJt ,)t frr;11ui
i:l;-t-s'e-.55'ru"L'rii eyeu- J,;."oi uiug il 9f' S ebrahtm pun

Urrati melakukan ,nrUi Ketiks dia masuk menemuinya -yakni
menemui rojo- mako raja tersebut tidak dapat menahcn dirinya
hingga mengulurkan tangannya kepada Sarah, nomun tangannya

tertahan dengan keras [menjadi lufu])- Sementara dalam riwayat

Abl Az-Zinad dari Al A'raj terdapat tambahan, '*V";r '^ui #tlui
A*ti (Rajo berdiri mendekati Smoh. Maka Sarah berdiri berwudhu

dan shalat).

Adapun lafazhdalam riwayat ini, iii (Ia mendengkur') d* g!

*lr'Ft (Menggelepar dengan kcdua kakinya),yakni jatuh pingsan

bagaikan orang yang kesurupan. Kedua latazh ini mungkin
digabungkan dengan riwayat di atas batrwa sekali waktu sang raja

dihukum dengan cara tangannya dijadikan kaku, dan pada kali lain
dibuat jatuh pingsan.

Kata fada'at berasal dari kata du'a' artinya doa (bukan da'os
yang berarti mengajak/memanggil). Hal ini dijelaskan oleh riwayat Al
A'.uj,,g\:,P lt- qi, t*;ii u:4'6i J'ft6 ts I l$,i'Liri6

l(Jt * tii X, (Sarah berkata, "Ya Allah, jika Engknu mengetahui

aku balrwa aku beriman kepada-Mu dan kepada rasul-Mu, dan aku

menjaga kemaluanku kccuali kcpado suamiku, maka janganlah

Engkttu menjadiknn orang kafir menguasai diriku). Mengenai umpan

Sarah, *Jika Engkoa" padahal dia meyakini pasti bahwa Allah
mengetahui yarrg demikian dari diriny4 adalah bahwa Sarah

mengucapkannya dalam konteks'pengandaian' untuk merendahkan

dirinya.

lpt lil 3ir ur3r ,Sua loia berlmta, "Berdoalah kepada Altah

untukku dan aku tidak akan membahoyakanmu".). Dalarn riwayat
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lmam Muslim disebutkan , "Rajo itu berkata kepadanya, gir 'qi ,,t66

"i;fi cg.--J-'6irJ-';ti?tr gerdoalah kepada Allah untuk melepaskan

tanganku', makn' dia pun melakukannya.). Sementara dalam riwayat

Abu Az-Zrnad disebutkan, Li Ll#f :ia,a'1'; i:',50:r,;i.,- i',SA
', 'r6'Jt5'^X3,/' e ,7t;;- pau" Salamah berkata, Abu Hurairah RA

berkata, "Sarah berkata, 'Ya Allah, jika dia mati niscaya merekn

okan mengatakan dia [SarahJ telah membunuhnya'. Maka sang raia

dilepaskan).
, t , -l
*tCr tiJ3l'ii { (Kemudian dia hendak memegongnya untuk kedua

kalinya). Dalam riwayat Al A'raj disebutkan, \-bVL '^rii e4VI
;*ti (Kemudian ia berdiri mendekatinya. Maka Sarah berdiri

berwudhu dan shalat).

'r-31')i a-ll" V$ lOia pun ditahan sama sepertinya atau lebih

keras lagi). Dalamriwayat Imam Muslim disebutkan, ',P'ttii'r.,ii
j't\i' r (Dia dipegang lebih keras daripada yang pertama).

* 
',-fr.bi (Dia memanggil sebagian pengowalnya). Kata

'foajabah' adalah bentuk jamak dari kata 'fuaajib'. Dalam riwayat

Imam Muslim disebutkan, 4.it-+ ,5ir rbij (Dia memanggil orang

yang membawa Sarah kepadanya). Tapi saya tidak mendapati

keterangan tentang nnmanya.

lihS; n#|gl :-lg,fi i'$,fi 1s$urgguhnya katian tidak

mendatangkan kepadoku seorang manusia, tetapi kalian

mendatangkan syetan kepadaku). Dalam riwayat Al A'raj disebutkan,

ete.ldlJ'rylr ,riri.i Jt, ,lr;l '&'tt 6 (Kalian tidak mengirim

kepadaku kecuali syetan. Kembalikanlah dia kepada lbrahim). Hal ini

sesuai dengan kesurupan yang dialaminya. Yang dimaksud syetan di

sini adalah jin yang membangkang. Adapun masyarakat sebelum

Islam sangat mengagungkan urusan jin dan mereka beranggapan
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bahwa semua kejadian luar biasa berasal dari perbuatan jin dan atas

kehendaknya.

?t-^ t4;:r-r6 (Dia memberikan Hajar kepadanya sebagai

pelayan). Maksudnya, raja tersebut menghibahkan Hajar kepada Sarah

untuk melayaninya, karena raja itu menganggap bahwa Sarah tidak

pantas mengurus dan melayani dirinya sendiri. Dalam riwayat Imam

Muslim disebutkan,'*T Wii,itiUQi6 (Keluarkan dia dari

negeriku dan berikan Aajar kepadanya). Penyebutan 'Aajar'
tercantum pula dalam riwayat Al A'raj, dan ia adalah nama dalam

bahasa Suryani. Sebagian sumber mengatakan bahwa bapaknya

termasuk raja Qibthi dan Hajar berasal dari Hafn (salah satu

perkampungan di Mesir). Al Ya'qubi berkata, "Ia adalah nama salah

satu kota." Tempat tersebut kini adalah Kafr termasuk bagian wilayah

Anshana di tepi timur yang berhadapan dengan Al Asymunin. Di sana

masih tersisa peninggalan yang bersejarah.

i-X6 lOia mendatanginya). Dalam riwayat Al A'raj disebutkan,

e,*ltiIl fi, €ry Lr-r6 (Dia datang sambil berjalan kaki. Ketika

Ibrahim melihatnya...\.

A (Apa kabar). Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan dengan

lafazh, "Mahyaa." Sedangkan dalam riwayat Ibnu As-Sakan,

"Mahyan." Dikatakan batrwa Ibrahim adalah orang pertama yang

mengucapkan kata ini.

:* e-F6r'5i- ;r<lt .rf il' \ (Altah tetah mengembalikan

muslihat orong kafir ---atau orang fajir- ke lehernya). Ini adalah

pemmpamaan yang diucapkan oleh orang Arab kepada orang yang

hendak melakukan perbuatan batil tetapi tidak berhasil. Dalam riwayat

Al A'raj disebutkan,i:4'rflAii lGt # fu'oi crVi (Tidakkah

engkau mengira bahwa Allah telah menghinakan orang knfir dan

memberilran seorang wanita sebagai pelayan).

,r1-!)r :L; t' U'&i |$r,:a;'; I Jtl (Abu Hurairah berkata,

"ltulah ibu kalian wahai bani maa'is-somaa' [air langirl). Seakan-
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akan Abu Hurairah RA mengarakan pembicaraannya ini kepada

bangsa Arab, karena seringnya mereka berada di padang-padang luas

yang ada sumber-sumber air untuk menggembala ternak. Hal ini

menjadi pegangan mereka yang mengatakan bahwa bangsa Arab

semuanya berasal dari keturunan Ismail.

Sebagian mengatakan bahwa yang dimaksud oleh Abu Hurairah

dengan maa'is-samaa' (air langit) adalah sumur Zarnzarrt karena

Allah memancarkan mata airnya untuk Hajar, lalu anaknya hidup

dengan air itu, maka seakan-akan keturunannya adalah anak dari air

tersebut. Ibnu Hibban berkata dalam kitab Shahih-nya, "Semua

keturunan Ismail dinamakan mao'is-samaa' (air langit). Sebab Ismail

adalah anak Hajar dan dia dibesarkan dengan air Zamzarn yang

sumbernya adalah air dari langit."
Ada juga yang berpendapat bahwa bangsa Arab dinamakan

demikian karena nasab mereka yang sangat jelas dan jernih sehingga

menyerupai air hujan. Berdasarkan pemahaman ini maka riwayat

tersebut tidak dapat dijadikan pegangan untuk mengatakan bahwa

semua bangsa Arab adalah keturunan Ismail. Sebagian lagi

mengatakan bahwa yang dimaksud dengan moa'is-samaa' (air langit)

adalah Amir putra Amr bin Amir bin Baqiya bin Haritsah bin Al
Ghithdl dia adalah kakek Aus dan Ythazraj. Mereka berkata, "Dia
dinamakan demikian karena apabila manusia mengalami kemarau

maka dia menjadikan hartanya sebagai pengganti air hujan untuk

mereka." Pernyataan ini juga didasarkan kepada pendapat bahwa

bangsa Arab semuanya dari keturunan Ismail. Penjelasan selanjutnya

akan disebutkan pada awal pembahasan tentang keutamaan.

Pelaiaran vans dapat diambil
1. Dalam hadits ini terdapat syariat ukhuwah (persaudaraan) dalam

2.

J.

4.

Islam dan ta ?ldft (sindiran).

Rukhshah (keringanan) untuk tunduk kepada orang zhalim dan

perampas.

Bolehnya menerima pemberian dari raja yang zhalim.

Bolehnya menerima hadiah orang musyrik.
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5.

6.

Dikabulkannya doa sangat berkaitan dengan keikhlasan niat.

Jaminan Allah kepada mereka yang ikhlas dalam berdoa dengan

perantaraan amal shalih (senada dengannya akan disebutkan

pada kisah penghuni gua).

Ujian untuk orang-orang shalih demi mengangkat derajat

mereka.

Sebagian sumber menyebutkan bahwa ditampakkan kepada

Ibrahim keadaan raja bersama Sarah. Maka Ibrahim

menyaksikan langsung bagaimana raja tersebut tidak mampu

menghampiri Sarah. Kisah ini disebutkan di kitab At-Tijan, ';16

,irt; ,/i?tt, P'gf J\e,;.t A j *itu"i e';.t )e\y.
t4t\r U,1i t-iatl- ;ui r4.Ut y\tntr ft;:l-pilfu Siai
(Sang raja memerintahkan untuk memasukknn lbrahim dan

Sarah kepadanya. Kemudion lbrahim disingkirkan keluar istana

lalu dia berdiri menghampiri Sarah. Allah menjadikan istana itu
seperti botol kaca yang bening bagi lbrahim. Mala Ibrohim
melihat keduanya dan mendengar pembicaraan merekn).

Seseorang yang ditimpa kesulitan besar hendaknya segera

melakukan shalat.

Wudhu telah disyariatkan kepada umat-umat sebelum kita bukan

khusus bagi umat ini dan tidak pula khusus bagi para nabi.

Sebab perbuatan ini telah dinukil dari Sarah, padahal menurut
jumhur ulama dia bukan seorang nabi.

7.

8.

9.

Kesembilar, hadits Ummu Syarik tentang perintah membunuh

tokek.

*-??l ((Jmmu Syarik). Dalam riwayat Abu Ashim disebutkan,

'Oi ,l ,b *:YG:bt (Salah seorang wanita boni Amir bin Lu'ay).

Adapun redaksi matan hadits adalah bahwa dia meminta perintah

kepada Nabi SAW untuk membunuh tokek, maka Nabi SAW

memerintahkan untuk membunuh tokek. Dalam matan ini tidak

di sebutkan tambahan apapun.
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Para ahli hikmah mengatakan bahwa tokek adalah binatang yang

tuli, ia tidak masuk ke tempat yang ada Za'faran (salah satu tumbuhan

untuk pewama), melakukan hubungan biologis dengan mulutnya dan

bertelur. Tokek yang dewasa biasa dinamakan saam abrash.

Kesepuluh, hadits Ibnu Mas'ud, *Ketika turun ayat, "Orang-
orang yang beriman dan tidak mencampuradukkan iman mereka

dengan kezhaliman". Yang telah dijelaskan pada pembahasan tentang

iman.

Al Ismaili berkata, "Demikian Imam Bukhari menukil hadits ini
pada biografi Ibrahim, dan saya tidak mengetahui adanya kaitan

dengan kisah lbrahim." Demikian yang dikatakan Al Ismaili.
Nampaknya dia lupa bahwa ayat ini masih berkaitan dengan cerita

tentang Ibrahim AS. Ketika Allah selesai menceritakan perkataan

Ibratrim tentang bintang, bulan dan matatrari, maka disebutkan pula
huiiah kaumnya kepadanya. Kemudian disebutkan bahwa Ibrahim AS
berkata kepada kaumnya sebagaimana yang tercantum dalam surah Al
An'aam [6] ayat 81, il 6 iI &'*t fi oie;lt'3?i i Uei li?3

f1,-,, ,yi *-.rarip6 u6i:, # yrJiS-(Basaimona aku takut kepada

sembahan-sembahan yang kamu persehttulcan (dengan Allah),
padahal lramu tidak talat memperselrutukan Allah dengan sembahan-
sembahan yang Allah sendiri tidak menurunkan hujjah kepada kamu
untuk mempersekutukan-Nya. Maka manakah di antora dua golongan
itu yang lebih berhak mendapat keamanan). Semua ini berkenaan

dengan Ibrahim. Sedangkan kalimat, t t 'J;6'# o1 llito kamu

mengetahuf) merupakan ucapan yang beliau tujukan kepada kaumnya.

Kemudian Allah berfirman dalam ayat selanjutnya, ,;.5-ii t;t, Oit
ot:t-4iili; }il' e {tl *ev'),(Orang-orang yang beriman dan

tidak mencampuradukkan iman mereka dengan kezaliman [syirikJ,
merelra itulah orang-orang yang mendapat keamonan dan mereka itu
adalah orang-orong yang mendapat petunjuk). Maksudnya, orang-
orang yang lebih berhak mendapatkan keamanan adalah orang-orang

beriman. Setelah itu Allah berfrrman, ^-,j & ei.t Liruir, t&t'$r')

336 _ FATHIIL BAARI



(Dan itulah hujjah Kami yang Kami berikan kepada lbrahim untuk

menghadapi kaumnya). Maka tampaklah kaitan ayat tersebut dengan

pembahasan tentang Ibrahim AS.

Al Hakim meriwayatkan dalam kitab At Mustadrak dari hadits

Ali RA, bahwa dia membaca ayat ini, "Orang-orang yang beriman

dan tidak mencompur adukkan iman mereka dengan kezhaliman..."

lalu berkata, "Ayat ini turun berkenaan dengan Ibrahim dan sahabat-

sahabatnya." Ketika Al Karmani menjelaskan hubungan hadits

tersebut dengan judul bab dia hanya mengatakan, "Hubungan hadits

ini dengan kisah Ibrahim adalah bahwa ayat tersebut bersambung

dengan firman-Nya,'Don itulah hujjah Kami yang Kami berikan

lrepado lbrahim untuk menghadapi kaumnya'."
Kesebelas, hadits Abu Hurairah RA tentang Syafaat. Imam

Bukhari menyebutkan penggalan hadits yang dirnaksud. Hubungannya

dengan judul bab terdapat pada perkataan penghuni padang mahsyar

kepada Ibrahim, "Engkau adalah nabi Allah dan kekasih-Nya di
bumi." Dalam riwayat Ishaq bin Rahawaih dan dikutip pula oleh Al
Hakim di kitab Al Mustadrat melalui jalur lain, dari Abu Zur'ah dari

Abu Hurairah (berkenaan dengan hadits ini) disebutkan, J-,tt-.J.Fi

berlrata, 'Wahai lbrahim, engkau adalah kesayangan sang Rahmaan.

Kasih sayang-Nya kepadamu telah didengar oleh penghuni langit dan

bum). Masalah syafaat akan dijelaskan pada pembahasan tentang

kelembutan hati.

pr-l-Jr aib et;l,p'{- o,g ;Jsj Tlit *;i (Rasutuuah

memerintahlran membunuh tolcek don bersabda, "Sesungguhnya ia
meniup [apiJ terhadap lbrahim AS). Dalam hadits Aisyah yang

dikutip Ibnu Majah dan Ahmad disebutkan, il t6r eet A 1t;.1'oi
qr},76 ,y # uu 4'f t:'1,\t ,e c'(*i tt'i.ra 6o\\t e,fJ-
(Sesungguhnya lbrahim ketika dilemparkan ke dalam opi maka tidak

ada satu binatang pun di muka bumi meloinkan berusaha

memadomkan api, kecuali tokek sesungguhnya ia justru meniup
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J'; *') y\tJ:"Utej ,iG.;?ot oy,

[untuk menyalakanJ api. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk

membunuhnya).

l' ',t1oo n' }* dt ,f ",;1i,i,3.6 (Riwayat ini dinukil pula oleh

Anas dari Nabi SAI/). Riwayat ini dinukil melalui sanod yang

maushul oleh Imam Bukhari dalam pembahasan tentang tauhid dan

selainnya sebagaimana yang akan disebutkan.

10. Yazilfun: Berjalan Dengan Cepat

,:L * €i.r\r:;A':\r yqtU'g-ir ir :lw rt.." ' ' ...'at*r ?i- ,*]5t ;i) iAti$'t soritJr'e#
'*t ,fr'oii'^i*t it'Cui ,oii, et;\oi* -*At
.;; sltr+t ,* * -:!S ?i-'Jrt. ,:rt:, j\6

3361. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Pada suatu hari Nabi

SAW diberi daging, maka beliau bersabda, "Sesungguhnya Allah akan

mengumpulkan yang permulaan dan yang terakhir pada hori kiamat

di satu lapangan. Diperdengarkan kepada mereka penyeru dan

terlihat oleh yang melihat. Matahari mendelat kepada mereka -
kemudian beliau menyebutkan hadits syafaat- Mereka mendatangi

Ibrahim dan berkato, 'Engkau nabi Allah dan kekasihnya di (antara

penghuni) bumi, mintal(nn syafaat untuk kami kepada Tuhanmu'.

Beliau AS berkata -seraya menyebutkan kedustaan-kedustoannya-
'Diriku... diriku... pergilah kalian kepada Mttso'."

z.z.tcz \,. / .a/ c, . (o. c.t c , c ), c, o.

6e t--g-s At 6b) AV At ,f At ,f * il J:lr-, dl .\ll + f
l+*,aft i';,tc;\ii Xi 7';.,io'rir,; ^1;' 

?,i ;; 4r
-, . 4..t:; tb r'yj cu{t
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-A r*ItJ

3362. Dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair, dari bapaknya, dari
Ibnu Abbas RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda, "semoga Allah
merahmati ibu Ismail, sekiranya diq tidak tergeso-gesa niscctyo

Zqmzam menjadi air yang tampok mengalir."

;\,iG ;"a f ;'f ci ,iG f.; u.r ut-'e,u\iJG

;:L$k6:lw p i * t"r;L or,r:" ,rj ,; oG)

rflr '* ltr'Ebr,e,jt#i,iG'ryr,!* u'

Ea\w e';\d,;e i:a1 "n'e w -+';
3363. Al Anshari berkata: Ibnu Juraij menceritakan kepadaku,

dia berkata: Adapun Katsir bin Katsir menceritakan kepadaku, dia
berkata: Sesungguhnya aku dan Utsman bin Abi sulaiman sedang
duduk bersama Sa'id bin Jubair, dia berkata, "Bukan demikian yang
diceritakan kepadaku oleh Ibnu Abbas, tetapi beliau berkata, 'Ibrahim
datang membawa Ismail dan ibunya -yang saat itu masih menyusui-
dan bersamanya tempat air (dia tidak menisbatkannya kepada Nabi
SAW) kemudisn lbrahim datang membaws lbu Ismail dan analcnya,

Ismoil'."

?f Eiqti,3t':n3t c J\i :ori i.t ,Su ,? ; .'; r
et*\4;c i,;,.,r,* 6J'F "* -*"p;u;t
- . c, /c c.c1,,c ,.t/. . A- ,t ct /iJ-j) ri, c,;t 1b q;,-b, J- - '^;+"; ?i ,k;L*,\ W.\)

i- A.'r),, ,Li i;:r'-a A;,r*-JJr *f g ?r;a'|
o.i a! o,. o,'- " --,

g 7 ,rG \) ,ri-,j i * tltv t^,;1 y':': ,,il:i ,;i*;
Ls! ) Jk Gi etit' i,Ue p;*,t ?f'^z* A8, eU.t

;*: ,t:)t-* ui'; *6 ,i'e o, et + # ert'u,tS,',4
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I Lil ,Uu ,r-, iJs \tr1,".':)';i,5iir iri ,'iura r$ll-'t;t
, t -t! i^+ : l.:lr 3b',:t{ tit & e}.t 4A;v .-L'r'; ,lU,

:Jt ;; +{ (j:..:uKJt ,\'i+ G' i '4t yt 1;:*,r 'i"j,

". 
o. ,? , , ".' al o t c'^/o i v. v;7fdt5 y Li+' f l1i-ti i Ljs:i ,gt*:>

el-J; d .i-Y':'EA,\'9';'EC"\ii a;'t gt ir(:-i'g
qt'ri"&'r rt*3.r ;*Li'.#L:il, ,1.6 y ti1 ,S rClt

v '*tt'-:,G-i q ,u't:i 4r! '-;uJ;ti -trLiJr|'si- e *
'#')X 

G't-)t'd4>r'i ,y'41;i ,\+ ,/r\r or, F ,-,;i

Gtt--JtL-fr tit ,-f ,t;L)t'a'-bi" ,tLi; * ,tLi 61

UrG ;L t;Ar .rujlr ';L'c--, i ,W'r'J?|i)
;'e rr-lt a;;'bio,.,b, tp|'-tt- {;A ui i ,,srtjt

f iu' tr'*1t )v :ur6 ir Jv .?t:; y u:'.i5 ,?*i
,fr. c . . -.r.iv-je-.>,^*,;;s'-lt & d?i fu .t;il. /6t',f Ui: |*J
1- :L-jw U.i?^i'&'5 -e-r L j- ,* :Ljw
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3364. Dari Sa'id bin Jubair, Ibnu Abbas berkata, "Pertama kali

wanita yang menggunakan ikat pinggang adalah ibu Nabi Ismail. Dia

mengambil ikat pinggang untuk menghilangkan jejaknya dari Sarah.

Kemudian Ibrahim membawanya bersama Ismail sementara dia (ibu

Ismail) masih menyusuinya -hingga beliau menempatkannya di sisi

Baitullah pada suatu pohon besar di atas Zannzarn bagian atas masjid.

Saat itu di Makkah tidak ada seofturg pun yang tinggal di sana dan di

sana juga tidak ada air. Ibrahim menempatkan keduanya di sana

seraya meletakkan di sisi keduanya kantong berisi kurma dan bejana

berisi air. Setelah itu Ibrahim pergi. Ibu Ismail mengikutinya dan

berkata, 'Wahai Ibrahim, kemanakah engkau akan pergi dan

meninggalkan kami di lembah yang tak ada manusia maupun

sesuatu?' Ibu Ismail mengucapkan perkataan ini kepada Ibrahim

berulang kali. Namun, Ibrahim tidak mau menoleh kepadanya. Ibu

Ismail bertanya kepadanya, 'Apakah Allah yang memerintahkanmu

melakukan hal ini?' Ibrahim menjawab, 'Benar'. Ibu Ismail berkata,

'Jika demikian Dia tidak akan menyia-nyiakan kami'. Kemudian dia

kembali. tbrahim berangkat dan ketika sampai di tsaniyyaft (bukit

kecil) dimana beliau tidak terlihat lagi, maka beliau menghadapkan

wajahnya ke baitullah lalu mengucapkan kalimat-kalimat ini. Beliau

mengangkat kedua tangannya seraya berdoa 'Yo Tuhan kami,

sesungguhnya aku telah menempatkan sebagian dari keturunonku di
lembah yang tidak mempunyai tanam-tanoman -hingga- mudah-

mudohan mereka b er syukur'.

Ibu Ismail menyusui Ismail dan minum air yang disediakan

tersebut. Ketika air di bejana itu telatr habis maka dia menderita haus

dan anaknya juga kehausan. Dia melihat kepada anaknya yang terus

bergerak-bergerak 
-atau 

beliau mengatakan; berguling-guling sambil

menghentakkan kaki ke tanah- Dia pun pergi menjauh karena tidak
mampu melihat keadaan anaknya demikian. Dia mendapati Shafa

merupakan bukit paling dekat kepadanya maka dia menuju ke sana.

Kemudian dia berdiri menghadap lembah untuk melihat apakah
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tampak seseorang. Namun, dia tidak melihat seorang pun. Dia turun

dari Shafa dan ketika sampai di lembah dia mengangkat ujung kainnya

lalu berjalan sebagaimana seseorang yang kesusahan hingga melewati

lembah. Kemudian dia mendatangi Marwah dan berdiri di atasnya

seraya melihat apakah tampak seseorang. Namun, dia tidak melihat

seorang pun. Dia melakukan hal itu sebanyak tujuh kali."
Ibnu Abbas berkata, 'Nabi SAW bersabda, 'Itulah sa'i yang

dilakukan oleh manusia di antara keduanyal Ketika dia menaiki bukit
Marwah tiba-tiba dia mendengar suara. Dia berkata, 'Diamlah!'

-maksudnya 
dirinya sendiri- Kemudian dia mendengar suara itu

kembali. Dia berkata, 'Sungguh engkau telah didengar adakah

pertolongan darimu'. Ternyata dia melihat malaikat di dekat Zarrzarr.
Malaikat itu menggali dengan tumitnya 

-atau 
beliau mengatakan;

dengan sayapnya- hingga muncul air. Ibu Ismail membuatkan kolam
untuknya seraya menggerakan tangannya seperti ini. Dia menciduk air
untuk diisi ke dalam bejananya sementara air itu terus memancar
setelah diciduk.

Ibnu Abbas berkat4 Nabi SAW bersabda, "Semoga Allah
merohmati ibu Ismail, sekiranya ia membiarkan Zamzam 

-ataubeliau mengatakan; tidak menciduk air tersebut- niscaya Zqmzam

menjadi air yang tampak mengalir (dipermukaan tanah)'." Beliau
berkat4 "Ibu Ismail minum lalu menyusui anaknya. Malaikat berkata
kepadanya, 'Janganlah kalian takut akan disia-siakan. Sesungguhnya

di tempat ini Baitullah yang akan dibangun oleh anak ini bersama

bapaknya, dan Allah tidak akan menyia-nyiakan penduduk tempat ini.
Saat itu Baitullah tampak lebih tinggi dari tanah seperti gundukan

pasir. Apabila air banjir datang maka dikikis dari arah kanan dan

kirinya. Ibu Ismail tetap dalam keadaan demikian hingga lewat satu

rombongan suku Jurhum 
-atau 

satu keluarga dari suku Jurhum-.
Mereka datang dari jalan Kada' lalu singgah di hilir Makkah. Mereka
melihat burung terbang berputar-putar maka mereka berkata,

'Sesungguhnya burung ini sedang mengitari air. Sungguh kita
mengetahui persis lembah ini dan tidak ada padanya air. Mereka
mengirim seorang atau dua orang yang tangkas berlari, dan ternyata
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mereka mendapati air. Orang-orang ini kembali dan mengabarkan

kepada mereka tentang adanya air. Akhimya mereka datang -dia
berkata, dan ibu Ismail berada di sisi air- dan berkata, 'Apakah

engkau mengizinkan kami untuk tinggal denganmu?' Dia berkata,

'Ya! Akan tetapi tidak hak bagi kalian pada air'. Mereka berkata,

'Baiklah!"'
Ibnu Abbas berkata: Nabi SAW bersabda, "Ibu Ismail menyukai

hal itu, karena ia senang ada manusia (tinggal bersamanya). Mereka

pun tinggal di sana lalu mengirim utusan kepada keluarga-keluarga

mereka untuk menetap bersama mereka. Ketika mereka menjadi

beberapa rumpun dan anak kecil itu telah tumbuh besar. Maka dia

belajar bahasa Arab dari mereka. Dia menjadi orang sangat bagus dan

disenangi di antara mereka ketika tumbuh menjadi pemuda belia.

Setelah dewasa maka mereka menikahkannya dengan seorang wanita

dari kalangan mereka. Lalu ibu Ismail meninggal dunia. Ibrahim

datang setelah Ismail menikah untuk melihat yang dia tinggalkan, tapi

dia tidak mendapati Ismail. Ibrahim bertanya kepada istri Ismail

tentang suaminya. Sang istri berkata, 'Ia keluar mencari nafkah untuk

kami'. Kemudian Ibrahim bertanya kepadanya tentang kehidupan

mereka dan keadaan mereka. Istri Ismail menjawab, 'Kami berada

dalam kondisi buruk, kami berada dalam kesempitan dan kesulitan'. Ia

mengeluh kepada Ibrahim AS. Ibrahim berkata, 'Apabila suamimu

datang maka ucapkanlah salam untuknya dan katakan kepadanya agar

merubah penutup pintu rumah ini'. Ketika Ismail datang seakan dia

merasakan sesuatu maka dia bertanya, 'Apakah ada seseorang yang

datang kepadamu?' Istrinya menjawab, 'Benar, telah datang kepada

kita orang tua yang memiliki sifat begini dan begini. Dia bertanya

tentang dirimu dan aku mengabarkan kepadanya. Dia juga bertanya

tentang kehidupan kita dan aku mengatakan bahwa kita berada dalam

kesusahan dan kesulitan'. Ismail bertanya, 'Apakah dia menitip pesan

padamu?' Istrinya berkata, 'Benar, dia memerintahkanku untuk

menyampaikan salam kepadamu dan mengatakan agar engkau

mengganti penutup pintu rumahmu'. Ismail berkata, 'Itu adalah

bapakku, dia telah memerintahkan aku untuk berpisah denganmu.
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Pergilah ke rumah keluargamu'. Wanita itu diceraikan oleh Ismail dan

dia menikah dengan wanita lain dari kalangan mereka. Ibrahim tidak

mengunjungi mereka selama waktu yang dikehendaki Allah.

Kemudian Ibrahirn mendatangi mereka namun tidak bertemu Ismail.

Ibrahim masuk menemui istri Ismail, lalu bertanya tentang Ismail. Istri

Ismail berkata, 'Ia sedang keluar mencari nafkah untuk kami'. Ibrahim

berkata, 'Bagaimana keadaan kalian?' Dia bertanya kepada istri Ismail

tentang kehidupan dan keadaan mereka. Istri Ismail berkata, 'Kami

berada dalam kondisi yang baik dan berkecukupan'. Lalu dia memuji

Allah. Ibrahim berkata, 'Apakah makanan kalian?' Istri Ismail

menjawab, 'Daging'. Dia berkata, 'Apakah minuman kalian?' Istri

Ismail menjawab, 'Air'. Ibrahim berdoa, 'Ya Allah, berkahi untuk

mereka pada daging dan air'. Nabi SAW bersabda, 'Saat itu belum

ada pada mereka biji-bijian. Sekiranya mereka memilikinya niscaya

Ibrahim akan berdoa untuk mereka pada biji-bijian itu'' Beliau

berkata, 'Tak seorang pun yang hanya memakan kedua bahan

makanan itu (daging dan air) di selain Makkah niscaya tidak akan

cocok dengannya'. Ibratrim berkata, 'Apabila suamimu datang maka

ucapkanlatr salam untuknya dan perintatrkan dia memperkokoh

penutup pintu rumahnya'. Ketika Ismail datang dia bertanya, 'Apakah

ada seseorang yang datang kepadamu?' Istrinya menjawab, 'Benar,

telatr datang kepadaku oftmg tua yang bagus penampilannya -dia 
pun

memujinya (Ibratrim)- dan bertanya kepadaku tentang dirimu, maka

aku mengabarkan kepadanya. Dia bertanya kepadaku bagaimana

kehidupan kita, maka aku mengabarkan kepadanya bahwa kita dalam

keadaan baik'. Ismail berkata, 'Apakah dia menitip pesan kepadamu?'

Istrinya menjawab, 'Benar, dia menitip salam untukmu dan

memerintahkan agar memperkokoh penutup pintu rumahmu'. Ismail

berkata, 'Itu adalah bapakku dan engkaulah penutup pintu rumah. Dia

memerintahkan kepadaku agar tetap memperistrimu'. Kemudian

Ibrahim tidak mengUnjungi mereka selama waktu yang dikehendaki

Allah. Setelah itu Ibrahim datang dan Ismail sedang meraut anak

panah di bawah sebuah pohon dekat sumur Zamzam. Ketika Ismail

melihatnya, maka dia berdiri menyambutnya. Keduanya pun
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melakukan sebagaimana yang dilakukan bapak kepada anaknya dan

seorang anak kepada bapaknya. Ibrahim berkata, 'Wahai Ismail,
sesungguhnya Allah memerintahkan kepadaku tentang suatu perkara'.

Ismail menyahut, 'Lakukan apa yang diperintahkan Tuhanmu

kepadamu'. Ibrahim berkata, 'Apakah engkau mau membantuku?'

Ismail menjawab, 'Aku akan membantumu'. Ibrahim berkata,

'Sesungguhnya Allah telah memerintahkan kepadaku agar aku

membangun rumatr di tempat ini' (Lalu dia menunjuk gundukan pasir

yang tampak lebih tinggi daripada yang ada disekitarnya). Dia
berkata 'Saat itulah keduanya meninggikkan dasar (pondasi)

Baitullah. Ismail membawakan batu dan Ibrahim menyusunnya.

Ketika bangunan telah tinggi dia membawakan batu ini, lalu
diletakkan untuk lbrahim. Maka Ibratrim berdiri di atas batu itu sambil

menyusun batu dan Ismail memberikan batu kepadanya. Keduanya
pun mengucapkan, 'Ya Tuhan kami, terimalah dari kami,

sesungguhnya Engkau Maho Mendengar lagi Maha Mengetahui'."
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3365. Dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Ketika terjadi antara Ibratrim dengan istrinya apa yang telah terjadi,

maka beliau keluar membawa Ismail dan bersama mereka satu wadah

berisi air. Ibu Ismail minum dari wadah sehingga payudaranya berair

dan dapat menyusui bayinya. Sesampainya di Makkah, Ibrahim

menempatkan istrinya di bawatr sebuatr pohon, kemudian Ibratrim

kembali kepada keluarganya. Ibu Ismail mengikutinya hingga ketika

sampai di Kada' dia berseru dari belakang Ibrahim, 'Wahai Ibrahim,

kepada siapakah engkau meninggalkan kami?' Ibrahim menjawab,

'Kepada Allah'. Dia berkata, 'Aku ridha kepada Allah'." Dia berkata

"Ibu Ismail kembali dan minum air dari wadatr tersebut sehingga

payudaranya menghasilkan susu untuk anaknya'. Ketika air habis dia

berkata, 'Sebaiknya aku pergi dan melihat-lihat, barangkali aku

mendapati seseorang'." Dia berkata "Ibu Ismail pergi dan naik ke

bukit Shafa lalu melihat apakah tampak seseorang? Namun, dia tidak

mendapati seorang pun. Sesampainya di lembah dia berlari-lari kecil

(sa'i) dan mendatangi (bukit) Marwah. Dia melakukan hal itu
beberapa kali. Kemudian dia berkata, 'Sebaiknya aku pergi dan

melihat apa yang dilakukannya' (maksudnya anaknya). Dia pergi dan

melihat, ternyata anaknya tetap seperti keadaan sebelumnya, seakan-

akan dia sekarat menghadapi kematian. Hal itu tidak menenangkan

dirinya, maka dia berkata, 'Sebaiknya aku pergi melihat-lihat,
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barangkali aku mendapati seseorang'. Dia pergi lalu naik ke bukit

Shafa dan melihat-lihat, tetapi tidak tampak seorang pun' Sampai

ketika telah cukup tujuh kali dia berkata, 'sebaiknya aku pergi dan

melihat apa yang dilakukannya'. Tiba-tiba ibu Ismail mendengar suara

maka dia berkata, 'Berilah pertolongan jika ada kebaikan padamu'.

Ternyata itu adalah Jibril." Dia berkata, "Dia (Jibril) menggerakkan

tumitnya seperti ini" (seraya menancapkan tumitnya ke bumi). Dia

berkata, "Air pun memancar sehingga ibu Ismail terkejut dan segera

menggali (di sekitar air)." Dia berkata, "Abu Al Qasim bersabda,

'sekiranya dia membiarkannya niscaya air akan nampak

memancar/mengalir (di permukaan tanah)'." Dia berkata, "Ibu Ismail

minum air tersebut sehingga payrdaranya menghasilkan air susu

untuk anaknya." Dia berkata, "Akhimya serombongan manusia dari

suku Jurhum melewati lembah dan tiba-tiba mereka melihat burung.

Hampir-hampir mereka mengingkari hal itu. Mereka berkata,

'sungguh burung tidak akan tinggal kecuali di sekitar air' Maka

mereka mengirim utusan untuk melihat dan ternyata mereka

mendapati air. Para utusan itu datang dan mengabarkan kepada

rombongan. Mereka mendatangi ibu Ismail dan berkata, 'Wahai ibu

Ismail, apakah engkau mengizinkan agar kami bersamamu, atau

tinggal bersamamu?' Saat anaknya telah dewasa, dia menikah dengan

seorang wanita di antara mereka." Dia berkata, "Kemudian timbul

keinginan pada Ibrahim, maka beliau berkata kepada keluarganya,

'sungguh aku akan menengok yang aku tinggalkan'." Dia berkata,

"Ibrahim datang dan memberi salam lalu berkata, 'Dimana Ismail?'

Istri Ismail menjawab, 'Dia pergi berburu'. Ibrahim berkata, 'Apabila

dia datang maka katakan kepadanya; Ubahlah penutup pintu

rumahmu'. Ketika Ismail datang istrinya mengabarkan (hal itu)

kepadanya. Ismail berkata, 'Engkaulah yang dimaksud, pergilah

kepada keluargamu'." Dia berkata, "Kemudian timbul lagi keinginan

pada lbrahim, maka beliau berkata kepada keluarganya, 'Aku akan

melihat yang aku tinggalkan'." Dia berkata, "Ibrahim datang dan

berkata, 'Dimana Ismail?' Istri Ismail menjawab, 'Dia pergi berburu'.

Kemudian istri Ismail berkata, 'Maukah engkau singgah untuk makan
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dan minum?' Ibrahim bertanya, 'Apakah makanan dan minuman

kalian?' Istri Ismail berkata, 'Makanan kami adalah daging dan

minuman kami adalah air'. Ibrahim berkata, 'Ya Allah, berkahilah

untuk mereka pada makanan dan minuman mereka'." Dia berkata,

"Abu Al Qasim bersabda, 'Berkah doa lbrahim'." Dia berkata,

"Kemudian tampak bagi Ibrahim (untuk berkunjung), maka beliau

berkata kepada keluarganya, 'Aku akan melihat yang aku tinggalkan'.

Beliau pun datang dan mendapati Ismail di belakang Zartzam sedang

memperbaiki anak panah miliknya. Ibrahim berkata, 'Wahai Ismail,

sesungguhnya Tuhanmu memrintahkan kepadaku untuk membangun

rumah untuk-Nya'. Ismail berkata, 'Taatilah Tuhanmu'. Ibrahim

berkata, 'sesungguhnya Dia memerintahkanku agar engkau

membantuku mengerjakannya'. Ismail berkata, 'Jika demikian aku

melakukannya' (atau seperti yang beliau katakan)". Dia berkata,

"Keduanya berdiri, maka Ibrahim menyusun (batu) dan Ismail

memberikan batu kepadanya. Keduanya pun mengucapkan,'Ya Tuhan

kami terimalah dari kami (amalan kami), sesungguhnya Engkaulah

Yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui'.(Qs. Al Baqarah [2]:
127)"

Catatan
Pada riwayat Al Hamawi dan Al Kasymihani, sebelum hadits

Abu Hurairah terdapat lafazh"Yazffin: Berjalan dengan cepat." Lalu

pada riwayat Al Mustamli dan lainnya terdapat kata "bab" tanpa judul.

Tapi semua ini tidak tercantum dalam riwayat An-Nasafi. Adapun

periwayat yang menukil"Bab Yazffin: Berialan dengan cepat" maka

telah melakukan kesalahan. Karena ini adalah pemyataan tanpa

makna. Menurut saya, yang lebih tepat adalah versi Al Mustamli.

Penyebutan 'bab' tanpa judul berfungsi untuk memisahkan antar

bab. Kaitan hadits-hadits di atas dengan bab sebelumnya cukup jelas,

yaitu berbicara tentang Ibrahim AS. Imam Bukhari menafsirkan kata

'yazffin' di tempat ini, karena kata itu disebutkan dalam Al Qur'an
sehubungan dengan kisah Ibrahim AS bersama kaumnya ketika

menghancurkan patung-patung sesembahan mereka. Allah berfirman
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dalam surah, tPi"git*A (Kemudion kaumnya datang kepadanya

dengan bergegas). Mujahid berkata, *Al Waziif artinya tergesa-gesa."

Riwayat ini dikutip Ath-Thabari. Ibnu Abi Hatim menukil dari jalur

As-Sudi, dia berkata, "Ibrahim AS kembali menuju sesembahan

mereka, ternyata sembahan-sembahan itu berada di ruangan yang

besar, dan di depan pintu ruangan terdapat satu patung besar, di

sebelahnya terdapat patung yang lebih kecil darinya, patung-patung

itu saling berjejer satu sama lain. Temyata mereka telah menyiapkan

makanan di hadapan patung seraya berkata, 'Apabila kembali niscaya

kita dapati sembahan-sembahan kita telah memberkahi makanan kita,

maka kita pun memakannya'. Ketika Ibrahim melihat patung-patung

itu, dia berkata, o'rJb:Sl ;3 6go:ttk?'11 giaa*ah kolian makan?

Mengapa kalian tidak berbicara?). Ibrahim mengambil besi lalu

memecahkan perut setiap patung, kemudian beliau menggantungkan

kapak pada patung paling yang besar dan setelah itu beliau keluar.

Ketika kembali mereka mengumpulkan kayu bakar untuk (membakar)

Ibrahim, hingga perempuan yang sakit berkata, 'Sekiranya Allah

menyembuhkanku niscaya aku akan mengumpulkan kayu bakar untuk

(membakar) Ibrahim'. Ketika mereka telah mengumpulkan kayu bakar

dalam jumlah besar dan mereka hendak membakarnya" maka langit,

bumi, gunung dan malaikat berkata, 'Wahai Tuhan kami, kekasih-Mu

Ibrahim dibakar?' Allah berfirman, 'Aku lebih tahu tentangnya. Jika

ia memohon kepada kalian maka berilah pertolongan kepadanya'.

Ibrahim berkata, 'Ya Allah, Engkau Yang Esa di langit dan aku

sendirian di bumi, tak ada seorang pun yang menyembah-Mu di bumi

selain aku. Cukuplah bagiku Allah dan Dia sebaik-baik pelindung'."

Menurutku, sekiranya judul bab di atas akurat, tentu Imam

Bukhari akan menyitir sebagian riwayat tadi, karena ia selaras dengan

perkataan manusia pada hadits syafaat, 'Engkau Kekasih Allah di

(antara penghuni) bumi'.
Kesepuluh, hadits Ibnu Abbas tentang kisah Ibrahim dan sumur

Zamzam. Imam Bukhari menukilnya melalui tiga jalur periwayatan.

Adapun yang pertama adalah:

352 - T'ATHI'L BAARI



i i * i yt * 
"* (Dari Abduttah bin Sa'id bin Jubair).

Dalam riwayat Ibnu As-Sakan dan Al Ismaili dari jalur Al Hajjaj bin
Asy-Sya'ir dari Wahab bin Jarir terdapat tambahan 'Ubay bin Ka'ab'.
An-Nasa'i meriwayatkan dari Ahmad bin Sa'id (guru Imam BulJrari)
tanpa menyebut Abdullah bin Sa'id bin Jubair dan tidak pula tambahan

'Ubay bin Ka'ab'.
An-Nasa'i berkata, *Ahmad bin Said berkata, Wahab berkata,

Hammad bin Zaid bercerita kepada kami, dari Ayyub, dari Abdullah
bin Sa'id bin Jubair, dari bapaknya..." tanpa menyebut Ubay bin
Ka'ab. Maka jelaslah bahwa Wahab bin Jarir bila menukil dari

bapaknya maka tidak menyebut Abdullah bin Sa'id dan beliau

menyebut Ubay bin Ka'ab. Apabila dia menukil dari Hammad bin
Z,aidmakadisebutkan Abdullah bin Said tanpa menyertakan Ubay bin
Ka'ab.

Dalam riwayat An-Nasa'i juga disebutkan, "Wahab bin Jarir

berkata, aku mendatangi Salam bin Ka'ab." Masih dalam riwayat An-
Nasa'i, *Wahab bin Jarir berkata, Aku mendatangi Wahab bin Abi
Muthi' dan menceritakan hadits ini kepadanya dari Hammad binZaid,
maka dia sangat mengingkariny4 kemudian berkata kepadaku,

'Apakatr yang dikatakan oleh bapakmu?' Aku berkata, 'Dia berkata:

dari Aynrb, dari Sa'id Sa'id bin .Iubair'. Dia berkata, 'Dia telah keliru,
sesungguhnya yang meriwayatkannya adalah Ayyub, dari Ikrimah bin
Khalid'."

Akan tetapi ada kemungkinan Ayyub menukil hadits tersebut

melalui beberapa jalur. Sebab Ismail bin Aliyah adalah pakar hadits

terkemuka, sementara dia berkata tentang riwayat ini, "Dari Ayyub,
aku diberitahu dari Sa'id bin Jubair, dari Ibnu Abbas" tanpa menyebut

Ubay. Hal ini termasuk faktor yang mendukung riwayat Imam

Bukhari. Al Ismaili menukil dari Ismail melalui dua jalur; salah

satunya seperti tadi, sedangkan yang lainnya dikatakan, "Dari Ayyub,
dari Abdullah bin Sa'id bin Jubair." Ma'mar telah meriwayatkan pula

dari Ay1,ub dari Sa'id bin Jubair tanpa perantara seperti yang dinukil
Imam Bukhari, sebagaimana yang anda lihat.
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Al Ismaili mencela Imam Bukhari karena menukil riwayat

Ayyub yang tergolong mudhtharib. Akan tetapi nampaknya pedoman

Imam Bukhari dalam menukil redaksi hadits adalah riwayat Ma'mar,

dari Katsir bin Katsir dari Sa'id bin Jubair. Meskipun dia

menyertainya dengan riwayat Ayyub, tetapi riwayat Ayyub ini
mungkin dari Sa'id bin Jubair tanpa perantara, atau melalui

perantaraan bapaknya Abdullah. Perkara ini tidak dianggap sebagai

cacat karena semuanya adalah periwayat yarrg tsiqaft (terpercaya).

Maka diketahui bahwa perbedaan ini tidak berpengaruh pada akurasi

riwayat, karena ia berkutat pada periwayat-periwayat yang tsiqah

(terpercaya) lagi huffazh (ahli hadits). Sekiranya riwayat itu
menyebutkan Abdullah bin Sa'id bin Jubair dan Ubay bin Ka'ab maka

tidak ada kemusykilan. Sedangkan bila keduanya tidak disebutkan

maka Ayyub telatr mendengar riwayat itu dari Sa'id bin Jubair.

Adapun Ibnu Abbas jika tidak mendengarnya langsung dari Nabi
SAW, maka riwayat tersebut tergolong mursal shahabi,z dan Imam

Bukhari tidak semata-mata berpedoman dengan sanad ini saja.

Pembelaan terhadap Imam Bukhari dan penolakan terhadap Al Ismaili

-seperti 
di atas- sebelumnya telah dikemukakan oleh Al Hafizh

Abu Ali Al Jiyani dalam krtab Taqyid Al Muhmal.

Adapun jalur periwayatan yang kedua bagi hadits tersebut

adalah:

,'u&i ull , 
j'i 

4:r;r if U'f 61 ,i6 g- ;.r u:,a irruali ,tri

:,swt'^:1ii ,/*',i.t oti; tk 6 :Jui i i * ai1+ or^,,- gi i
L;j1'n;1r6-+i ei- i>utp lb Evrye,;\,'pi 6r
Anshari berl<nta: Ibnu Juraij menceritakan kepadaku, dia berkata:

Adapun Katsir bin Kotsir menceritakan kepadaku, dia berkata:

Sesungguhnya aku dan Utsman bin Abi Sulaiman sedang duduk

bersama Sa'id bin Juboir, dio berkata, "Bukan demikian yang

diceritalan lcepadalu oleh lbnu Abbas. Al<an tetapi dia berkata,

'Ibrahim datang membawa Ismail dan ibunya AS -yang saat itu

2 Mursal shahabi adalah riwayat seorangsahabatdari sahabatlainnya, nzrmun menisbatkan langsung
kepada Nabi SAW tanpa menyebut sahabat yang meriwayatkan kepadanya. Penerj.
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masih menyusui- dan bersamanya wadah. Dia tidak menisbatkannya

kepada Nabi SA'tfl. Imam Bukhari menukil riwayat ini dengan sanad

yarrg mu,allaq, dan dinukil melalui sanad yang maushal oleh Abu

Nu,aim dalam kitab At Mustakhrai dari Faruq Al Khaththabi, dari

Abdul Aziz bin Muawiyah, dari Al Anshari (yakni Muhammad bin

Abdullah). Namun, Abu Nu',aim menukil redaksinya secara ringkas.

Umar bin Syabah dalam kitab Makkaft menukil dari Muhammad bin

Abdullah Al Anshari seraya memberi tambahan, "Aku, Utsman, Umar

bin Abi Sulaiman dan Utsman bin Habasyi dudukduduk bersama

Sa'id bin Jubair." Seakan-akan hal ini juga terdapat dalam riwayat Al

Anshari.

Al Azruqi meriwayatkan dari Muslim bin Khalid Al Zanjiy, dan

Al Fakihi dari Muhammad bin Ju'syum, keduanya dari Ibnu Juraij,

lalu dijelaskan latar belakang perkataan Sa'id bin Jubalr, *Bukan

demikian yang diceritakan kepadaku oleh Ibnu Abbas-" Adapun

redaksinya adalah, "Dari Ibnu Juraij, dari Ka6ir bin Katsir, dia

berkata: Aku, Utsman bin Abi Sulaiman dan AMullah bin

Adunahman bin Abi Al Hasan berada dengan sekelompok orang

bersama Sa'id bin Jubair di bagian atas masjid pada malam hafi. Sa'id

bin Jubair berkata, 'Bertanyalah kalian kepadaku sebelum (datang

masa) kalian tidali melihat lagi'. Orang-orang bertanya kepadanya

bermacam-macam. Di antara perkara yang ditanyakan kepadanya

adalah perkataan seseorang, 'Hal paling benar yang kami dengar

tentang maqam adalah maqam Ibrahim. Ketika Ibrahim datang dari

Syam, beliau bersumpah kepada istrinya tidak singgah di Makkah

hingga kembali ke Syam. Maka ibu Ismail mendekatkan maqilm

kepadanya, lalu beliau meletakkan kakinya di atas maqam tersebut

dan tidak turun darinya'. Sa'id bin Jubair berkata, 'Bukan demikian

yang diceritakan oleh Ibnu Abbas kepada kami, akan tetapi---' [,alu

dia menyebutkan hadits secara panjang lebar."

Al Fakihi meriwayatkan dari Ibnu Abi Umar dari Abdurrazzaq,
,,Beliau berkata, 'wahai sekalian pemuda, bertanyalah kepadaku.

Sesungguhnya aku hampir-hampir pergi dari kalian- Manusia pun

memperbanyak bertanya kepadanya. Seorang laki-laki berkata
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kepadanya,' Semoga Allah memperbaikimu, bagaimana pandanganmu

tentang maqam ini, apakah pendapatmu seperti cerita-cerita kami?'

Beliau bertanya, 'Apakah yang kalian ceritakan?' Laki-laki itu
berkata, 'Kami biasa mengatakan bahwa Ibrahim ketika diminta oleh

ibu Ismail untuk turun (dari kendaraannya) di Makkah, maka beliau

tidak mau turun di Makkah, maka ibu Ismail datang membawakan

batu ini dan diletakkan untuk Ibrahim AS. Sa'id bin Jubair berkata,

'Bukan seperti itu...'." Senada dengannya dinukil oleh Al Isma'ili
melalui beberapa jalur dari Ma'mar.

A-lalt'ot3, :,*3t v )ji lfermma koli wanita menggunakan ikat

pinggang). Ikat pinggang adalah sesuatu yang diikatkan di tengah

badan (pinggang). Dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan an-nuthuq,

yaitu bentuk jamak dari kata minthaq. Adapun kronologis peristiwa ini
adalatr bahwa Sarah menghibahkan Hajar untuk dinikahi lbrahim.
Akhimya Hajar mengandung Ismail. Ketika Hajar melahirkan Ismail,
Saratr merasa cemburu dan bersumpah akan memotong tiga anggota

badan Hajar. Maka Hajar menggunakan ikat pinggang dan ujungnya

dibiarkan terseret di tanah. Setelah itu Hajar melarikan diri dan ujung
ikat pinggang itu menghapus jejaknya sehingga tidak diketahui oleh

Saratt. Sebagian sumber mengatakan bahwa Ibratrim memberi syafaat

kepada Hajar. Beliau berkata kepada Sarah, "Tunaikan sumpahmu

dengan melubangi telinganya dan memotong klitorisnya." Maka
konon Hajar adalah wanita pertama yang melakukan perbuatan itu.

Dalam riwayat Ibnu Ulayyah yang dinukil Al Ismaili

disebutkan, 
.UJ,r\?i * Sil, qtnr cr? r;i\i gertama kati bangsa

Arab melakukan perbuatan menyeret kain adalah dari ibu Ismail).
Kemudian beliau menyebutkan hadits di atas dengan lengkap.

Sebagian mengatakan bahwa Saratr sangat cemburu maka Ibrahim
keluar membawa Ismail dan ibunya ke Makkah.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid dan

selainnya, ,i?tp ,ry $t Efiurt? 1, ak rAql$.tS?rt o1

OrA &'4:S tl t:k: :),6 lSesungguhnya Altah ketit<a menyiapkan
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untuk lbrahim tempat Baitullah, mako beliau keluar membawa Ismail

yang masih kecil dan ibunya." Dia juga berkato, "Menltrut sumber

yang kami terima bahwa mereka di bowa oleh Buraq."
a

?:;:O'yi (di atas Az-Zamzam). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, "Di atas Zamzarn", dan inilah yang dikenal. Penjelasan

mengenai sumur Zamzxn akan disebutkan pada bagian awal

pembahasan tentang sirah nabawiyah

,r.:;jr .-Jbi t'- @i bagian paling atas masjid). Maksudnya,

tempat masjid. Sebab saat itu masjidil haram belum dibangun.

iU t'ii;-'i lCeriba/wadah yang berisi air). As-Siqaa' adalah

geriba/wadah kecil Sementara dalam riwayat Ibrahim bin Nafi' dari

Katsir disebutkan,& Wj (Dan bersamqnya wadah). Syannah adalah

geriba atau wadatr kuno.

e,i) 6'j (Kemudian lbrahim berbalik). Maksudnya, berbalik

kembali ke Syam. Dalam riwayat Ishaq disebutkan, ..rj! erll_'J,F'6
.r;j' * t?t ,t$l-l!-ji {Yu)tili llbrahim berbotik kBmbati kepada

keluarganya di Syam dan meninggallran Ismail serto ibunya di sisi

Baitullah).

Ei*riil'4 (Beliau diikuti oleh ibu Ismail). Dalam riwayat

Ibnu Juraij , :t-Kr'ii; tit6 Qbu Ismail berhasil menyusulnya di Kada).

Sementara dalam riwayat Umar bin Syabah 9-*.jI* Atha' bin As-

Sa'ib dari Sa'id bin Jubair disebutkan , ,'i tjui,ail6r ; r+;Eii it:iu UU

tr 'ir-i tr,i ir 
'!;i g ltUu Ismail memanggiliironi* tiga kali dan

Ibrahim menjawab ponggilannya pado kali yang ketiga. Ibu Isma'il
berkata kepadanya, 'Siapal<ah yang memerintahmu melakukan hal
ini?' Ibrahim menjawab,'Allah'.).

V|*i"l'Oit (litra demikian Dia tidak akan menyia-nyiakan

kami). Dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib disebutkan , r:i,!, ii-'J ,Uui
(lbu Isma'il berksta, 'Sekali-kali Dia tidak akan menyia-nyiakon
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lrami'-). Sementara dalam riwayat Ibnu Juraij disebutkan, # :Utii
(Ibu Ismoil berkota, 'Cukuplah bagiku'). Lalu dalam riwayat Ibrahim

bin Nafi' dari Katsir,lLi 'e>i rUui (Ibu Ismail berkota, 'Aku telah

ridha kcpada Allah'-).
Adapun kalimat 'masuk dari jalan Kodaa', adalah jalan yang

dilalui oleh Nabi SAW ketika membebaskan kota Makkah. Jalan ini

cukup dikenal dan telah dijelaskan pada pembahasan tentang haji.

Dalam riwayat Al Ashili tercantum lafa^, "baniyyah" sebagai ganti

"tsan$4/ah", tetapi ini hanyalatr kesalahan dalam penyalinan naskah.

Menurut Ibnu Al Jauzr, kata yang benar adalah Kudaa dan ini adalah

jdan yang terdapat di bagian bawah Makkah pada Qaiqa'an.
Alasannya dalam hadi* disebutkan bahwa mereka singgah di bagian

bawatr Makkah.

Saya ([bnu Hajar) katakan, hal ini tidak menjadi alasan bahwa

mereka masuk dari bagian atas Makkah lalu menginap di bagian

bawahnya Maka yang benar adalah lafazh dalam naskah sumber,

yuarkodaa'-

,+ 'f 'c5Ji j\9" (Wahai Tuhan kami, sesungguhnya aht

*"n"*potk , sebagian keturunanku). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, i'.Lri ;i'*t (Wahai Tuhanlat, sesungguhnya aht

menempatkon--.) Versi pertama sesuai dengan bacaan dalam Al
Qrn'an.

'ry :iilt el6'tti riy T @ngsa ketika habis apo yang ada

dalom wadah naka dia pm kehawan). Al Fakihi memberi tambahan

dari hadits Abu Jahm, t e{'*il,,-j (Air susunya pun terhenti

fmengeringJ). Sementara datam riwayat lain disebuttan, ,l]tJ"t ofi

f i, (Sementua lbrahim saat itu telah mencapai usia dua tahun).

ri -S,6Tr- "j,n-Fip'*ai 
(Dia melihat kepada analcnya

yang terus bergerak-bergerak Atau dio mengatakan; berguling-
guling sambil membanting dirinya ke tanah). Dalam riwayat Al

358 - FATEFTL BAARr



Kasymihani disebutkan ,'b*i- (menjilat dengan ujung lidah). Kata ini

dinukil pula dari riwayat Ma'mar. Adapun atti "yatolabbath" adalah

berguling-guling dan membantingkan dirinya ke tanah. Senada dengan

ini riwayat Atha' bin As-Sa'lb, 1-Ji'€\\i q1',P',EY;t'r"&'JJi

(Ketika Ismail kehausan maka dia memukul-mukul tanah dengan

kedua tumitnya). Dalam riwayat Ibrahim bin Nafi' disebutkan, 'Ji?

?'?1il.'e-3J- 
(Seakan-akan dia sekarat menghadapi kematian)' Kata

,yansyaghu' artinya bernafas dengan tersengal-sengal, mengeraskan

suara dan merendahkannya seperti orang yang sekarat'

*tr';]Jt|.1;l;,t f (Kemuaian dia menghadap ke arah lembah)'

Dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib disebutkan , "r# i;r'i-,1tr9)r1

(Lembah saat itu masih sangat dalam). Sementara dalam hadits Abu

Jahm disebutkan, ii-{') t4) *X (Dia minta pertolongan kepada

Tuhannya dan berdoa kePada-NYa).

,3g4r l':-)' ;a'dat (Kemuatan dia berjalan sebagaimana

seseorang yang kesusahan). Maksudnya, seperti langkah seseorang

yang ditimpa persoalan yang berat dan rumit'

?t:f 
'& (Tujuh kali). Dalamhadits Abu Jahm disebutkan, o€')

aj.30 ri "dr ;;3. ,;; s'S:1i U; (Adapun hal itu adalah pertama kali

dilakukannya sa'i antora Shof" dan Marwah). Sementara dalam

riwayat Ibrahim bin Nafi' disebutkan , 
')iU' ='t,t'ilS a,; ,F eU\' $1

tii-I ii ,l,t- g pt (Pada setiap kali perjalanannya [dari Shafa ke

Marwah dan sebalilrnyal dia senantiasa memeril<sa Ismail dan

memperhatikan apa yang terjadi dengan-ryla setelah

ditinggalkannya)." Dia juga berkata, te ".,ii tJli'/-l; fra itu tidak

menenangkan dirinya). Artinya, jiwanya tidak menjadi tenang melihat

keadaan Ismail menghadapi kematian, maka dia pun kembali mencari

bantuan. Ini terjadi pada kali yang terakhir.
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& :Uris (Dia berkata, "Diamlah"). Seakan-akan dia berbicara

dengan dirinya sendiri dan berkata, "Diamlah." Dalam riwayat
Ibrahim bin Nafi' dan Ibnu Juraij disebutkan, '!1-b 1,,r5 tf *1 ,Utrt
"p lAetiau berkata, 'Tolonglah aku jika ada kebaiian padamu'.).

9,[J! e $y (Ternyata dia mendapati malaikar). Dalam riwayat

Ibrahim bin Nafi' dan Ibnu Juraij disebutkan,',f-O o$ (Ternyata dia

odalah Jibril). Sementara dalam hadits eH yang. dikutip Ath-
Thabarani melalui sanad yang hasan disebutkan, i :Jui 5p Af;iA

'jr-i .ir ,Jl ''.-,,t st5Ji;i u ,t, ,,lti ,,J,1ttlliii ;u, st :,)$ t,ri
ir-t di*i (Dia diseru oleh Jibril seraya berkata, ,siapakoh

engkau'. Dia menjawab, 'Aku adalah Hajar ibu daripada anak
lbrahim'. Jibril bertanya, 'Kepada siapa beliau menyerahknn
kalian?' Ibu Ismail menjawab, 'Kepada Allah'. Jibril berkata, 'Dia
telah menyerahkan kolian berdua kepada Yang Maha Mencukupi'.).

--?i,6 \i- ^.i7 6i (Dia mencari dengan tumitnya. Atau

beliau mengatakan; dengan sayapnya). Keraguan ini berasal dari
periwayat. Sementara dalam riwayat Ibrahim bin Nafi', lk r;+ JUt

fl\i ,b'ry'iii grtiou mencontohlan dengan tumitnya seperti ini

seraya menancapkan tumitnyo ke tanah). Riwayat ini menetapkan
bahwa yang digunakan oleh Jibril adalah tumitnya. Lalu dalam
riwayat Ibnu Jurarj disebutkan, */r',p*'A; eibril
menghentakkan kakinya). Kemudian dalam hadits Ali disebutkan,

?:i)'{5 +i 'rg',"')\i |*.e (Dio menggali tanah dengan jarinya

maka *unrriin Zo*raml.Ibnu Ishaq berkata dalam riwayatnya , 'e?

e"f 'r* $ o:tla3"rjri- l ffiit:,ttt (para utama mengaku bahwa

mereka masih saja mendengar dengungan Jibril).
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lgi' '4 e (Hingga air muncul). Dalam riwayat Ibnu Juraij,
,.
rti,Jt jpt*$ (Air melimpafr) Sementara dalam riwayat Ibnu Nafi'

disebutkan, ifj'}46 1ei, memancar).
t t r, to i,'d-b'tj iJiaj (Dia pun menjadikannya kolam). Yakni, dia

menjadikan tempat air itu seperti kolam. Dalam riwayat Ibnu Nafi'

disebutkan , "+'dtaJ" ,t6r\il'+n Qbu Ismail terkejut lalu dia

menggali). Sementara dalam riwayat Al Kasymihani dari riwayat Ibnu

Nafi' disebutkan, '4 (Memenuhi). Tapi versi pertama lebih tepat.

Kemudian dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib disebutk *r, 'uo;.li'r:j;r3

t^rr.'rrb')li (Dia pun menggali tanah dengan kedua tangannya).

lk A$ifi'11Oio melahtkan dengan kedua tangannya seperti

ini). Ini adalah penjelasan tentang perbuatan ibu Ismail, dan ini
termasuk penggunakan kata qaala (berkata) dengan makna perbuatan.

Dalam hadits Ali disebut*r,'"t5i4p +S ,Sul ,\Ar ;;'c.l;+ lttu
Ismail menahan air. Maka Jibril brrkoto, 'Biarkanlah, sesungguhnya

ia air tawar fdapat diminumJ'.).
.? .

-1, 'Jr 'H, Jf H iJ Jr' ii- ih ts;'j (seandainya dia

membiarkan Zo*ro*. Atou beliau mengatakon; Seandainyo dia tidak

menciduk dari air). Keraguan ini berasal dari periwayat hadits. Dalam

riwayat Ibnu Nafi' disebutkan, i-*1'; (Sekiranya dia

membiarkannya). Bagian ini dinisbatkan langsung oleh Ibnu Abbas

kepada Nabi SAW. Maka ia memberi asumsi bahwa seluruh redaksi

hadits berasal dari Nabi SAW.

# W (Mata air yang tampak). Maksudnya, tampak mengalir

di permukaan tanah. Sementara dalam riwayat Ibnu Nafi' disebutkan,

t}l..b lt-li' it€j lNiscaya air okan nampak [di permukaan tanahJ);'

Atas dasar ini kata 'ma'iinen' adalah sifat bagi air. Oleh karena itu,

diucapkan dalam bentuk mudzakksr (kata jenis laki-laki). Ibnu Al
Jauzi berkata, "Munculnya Zamzam merupakan nikmat dari Allah
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secara murni tanpa ada campur tangan manusia. Ketika dicampuri

oleh perbuatan Flajar, maka berarti telah dimasuki oleh usaha

manusia, sehingga air pun dicukupkan pada yang demikian. Oleh

karena itu, tidak perlu lagi diberi penjelasan tentang penyebutan kata

'ma'iinan' dalam bentuk mudzakknr (kata jenis laki-lakD meskipun

yang disifati adalah mu'annots (kata jenis perempuan).

XZ': tt tlW | (Janganlah knlian takut disia-siakan). Maksudnya,

l"rsTl"lr.takut akan kebinasaan. Dalam hadits Abu Jahm disebutkan,

1(Jr i,i! oi \Fi6ti | (Janganlah engkau takut kehobisan air). Sementara

dalam riwayat Ali bin Al Wazi' dari Ayyub yang dikutip Al Fakihi

disebutkan, ii'r i6i-i 43*-& qy'6 1rqt r-ti J6( * 4e;'t
(Janganlah kamu mengkhowatirkan penghuni lembah ini akan

lrehausan. Sesungguhnya ia adalah air yang akan diminum oleh tamu-

tamu Allah). Kemudian dalam hadits Abu Jahm diberi tambahan, Uui

?r\, !r%. @ia berkata, 'Allah memberi kabar boik kepadamu').

nr 'c li ti"o$ (sesungguhnya ini Baitullah). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, Irr'.;-itli^ i9 (Sesungguhnya Baitullah di

tempat ini).

i*lir rS o!(DibanSun oleh anak ini). Dalam riwayat Al Ismaili

disebutkan, #- (ia dibangun). Ibnu Ishaq menambahkan dalam

riwayatnya, ,,Jijt ir tj $6:')titit1;"a|ts iI't- $ic""il Jl q t$ft

y,67'Eu;", .'1rrl;-';tt ogtti (Dia mengisyaratkan kepada ibu Ismail

tempat Baitullah yang soat itu berupa tanah merah. Dia berkata, 'Ini

adalah Baitullah Al Atiq (yang terdahulu). Ketahuilah, sesungguhnya

Ibrohim dan Ismail akan meninggiknnnya).

-fj6 ,a\\r',r Y-i ,*t o'& I plaapun Baitullah lebih tinggi

dari permukaan tanah seperti gundukan pasir). Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash, dia berkata.

?ut t1;. ,-? ue o';a-iffjFx"i3\i osi i*, €3j6*l' lfitg \A)
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,Jk', '*itet;! (Ketika terjadi air bah maka baitulloh diangkat.

Setelah itu para nabi mendatanginya namun mereka tidak mengetahui

tempatnya. Hingga Allah meletakkannya untuk lbrahim dan

memberitahukan tempatnya kepadanya). Al Baihaqi mengutip dalam

kitab Ad-Dala'il melalui jalur lain dari Abdullah bin Amr dari Nabi

sAw, te,t:/tJi,ura;1 j ,'?ti i$ #, :lrivv 1'* dt erltt e;.

/A.'q3 ? )'2i rjbj o$r i:tt dt ,'i (Allah mengutus Jibril kepada

Adam dan memerintahkannya untuk membangun Baitullah, mako

Adam membangunnya. Kemudian dia diperintah oleh Allah untuk

thawaf mengelilinginya seraya dikatakan, 'Engkau adalah manusia

pertama dan ini adalah rumah pertama yang diletaklmn untuk

manusia).

Abdwazzaq meriwayatkan dari Ibnu Juraij dari Atha', 5"t11;i'tt1

:-15'J-J {?dr 1o :51 ,:,tJt g. g,, (Sesungguhnya Adam adalah

orang pertama yang membangun Baitullah. Tapi ada yang

mengatalran Baitullah telah dibangun sebelumnya oleh malaika.t).

Kemudian dari Wahab bin Munabbih disebu&an, iiT U qiiJ.'i, J\i
(Orang pertama yang membangun Bartullah adalah Syits bin Adam).

Akan tetapi pendapat pertama lebih akurat, dan masalatr ini akan

dijelaskan lebih lanjut pada akhir pembatrasan hadits ini.

UiS US,i (Maka dia tetap demikian). Maksudnya, Hajar tetap

dalam keadaan seperti yang diceritakan. Hal ini memberi isyarat

bahwa dia mengkonsumsi air Zamzam dan telah mencukupinya tanpa

membutuhkan makanan dan minuman yang lain.
l'-?t. . ..eii] let 

"-T ,? (Hingga lewat pada mereka rombongan). Kata

rufqah artinya suatu kelompok yang bersifat homogen, baik dalam

bepergian (safar) atau tidak.

e'; y (Dari suku Jurhun). Jurhum adalah putra Qahthan bin

Amir bin Syalikh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh. Ada pula yang

mengatakan bahwa dia adalah putra Yaqthin. Ibnu Ishaq berkata,

"Adapun Jurhum dan saudara laki-lakinya Qathura adalah orang
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pertama yang berbahasa Arab ketika terjadi perkembangan bahasa.

Pimpinan suku Jurhum adalah Midhadh bin Amr, sedangkan pimpinan

suku Qathura adalah As-Sumaida'. Namun, kedua suku ini dinamakan

Jurhum." Kemudian dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib disebutkan,

L.;liir;b'f '&i)i ot. i#i,k V -i :t'r, 
:6'i i? uG : (Adapun

Jurhum saat itu berada di lembah dekat dari Makkah. Sebagian

mengatakan asal mereka dari Amaliqah).'& ,Yi €tlp ,:tG /-f 4 ry, (Mereka datang dari iatur

Kadaa' lalu singgah di bagian bawah Makl<ah). Demikian yang

tercantum pada semua riwayat. Akan tetapi sebagian ulama

mempertanyakan hal ini karena Kadaa' adalah jalan yang berada di

bagian atas Makkah. Adapun jalan yang berada di bagian bawah

Makkah adalah Kudaa. Artinya, kata yang seharusnya di sini adalah

Kudaa bukan Kadao'. Akan tetapi pandangan ini perlu ditinjau

kembali, karena tidak ada halangan bila mereka masuk dari bagian

atas Makkah lalu singgah di bagian bawahnya.

: ; ]^itj,J ti:* (Merela melihat burung berputar-putar).

Maksudnya, burung yang senantiasa mengitari sumber air dan tidak

menjauh darinya.

e-7 t.L;:tG (Mereka mengirim utusan). Kataiariyyun kadang

digunakan dalam arti "wakil" dan kadang pula "orang sewaan".

Dikatakan batrwa dinamakan jariyyun (pelari) karena ia berlari ke arah

yang dikehendaki oleh orang yang mengutusnya atau yang

mewakilkan kepadanya, atau karena dia berlari dengan cepat untuk

memenuhi kebutuhannya.

Adapun pernyataan, 'satu atau dua orang utusan' merupakan

keraguan dari periwayat hadits, apakah mereka mengutus satu atau

dua orang. Sementara dalam riwayat Ibrahim bin Nafi' disebutkan,

1"*j tiJtii (Mereka mengirim seorong utusan). Tapi lafazh ini pun

tidak menutup kemungkinan bahwa yang diutus lebih dari satu orang.

Karena bisa saja penggunaan kata tunggal di sini berikaitan dengan

jenisnya. Pendapat ini berdasarkanlafazhhadits, tUirr, F $$ (Ternyata

364 - TATIIUL BAARI



mereka mendapqti air), yakni menggunakan bentuk ja-ak.
Kemungkinan pula penggunaan kata tunggal dikaitkan dengan orang

yang dimaksud untuk diutus. Sedangkan penggunaan kata jamak

berkaitan dengan mereka yang mengikuti utusan tersebut, baik berupa

pelayan ataupun selainnya.

i>f-flr '9-:tit (Anak itu pun meningkat menjadi remaja).

Maksudnya, Ismail AS. Dalam hadits Abu Jahm disebutkan, "t:;i
,rriijr G. EiliQsmail tumbuh di antara anak-anak mereka).

'e{it'!ut (Dia belajar bahosa Arab dari mereka). Hal ini

mengindikasikan bahwa bahasa ibu dan bapaknya bukan bahasa Arab,

sekaligus melemahkan riwayat bahwa Ismail adalah orang pertama

yang menggunakan bahasa Arab. Riwayat yang dimaksud tercantum

dalam hadits Ibnu Abbas,yang dikutip Al Hakim dalam kitab Al
Mustadrak dengan lafazh,,Y{*ri*.-ilt,P V i\1 @rorg pertamo

yang berbicara bahasa Arab adalah Ismail).

Az-Zubair bin Bakkar meriwayatkan dalam kitab An-Nasab dari

hadits Ali melalui sanad yang hasan, dia berkata, 'a313.\t ,P i J\i

,ti*rl.F yfu,(Orang pertama yang dibukakan Altah lisannya

untuk mengucapkan bahasa Arab yang fasih adalah Ismail).

Pembatasan ini mungkin dipadukan antara dua riwayat di atas bahwa

yang dimaksud adalah Ismail merupakan orang pertama yang

berbahasa Arab secara fasih, bukan berarti beliau orang pertama yang

mengucapkan bahasa Arab secara mutlak. Setelah beliau belajar dasar

bahasa Arab dari suku Jurhum, maka Allah mengilhamkan kepadanya

untuk mengucapkan bahasa Arab yang fasih dan benar, lalu beliau pun

mengucapkannya.

Pandangan yang kami kemukakan ini didukung oleh riwayat

Ibnu Hisyam dari Asy-Syarqi bin Qaththami, 
'6i1US e6rl.6f bi

f':+':'+ t tEJ otlar.! / ?f y;f ,t (Sesungguhnya bahasa Arab

Ismail lebih fasih daripada bahasa Arab Ya'rib bin Qahthan serta

sisa-sisa suku Himyar don Jurhum).
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Kemungkinan pula yang dimaksud adalah bahwa Ismail

merupakan orang pertama yang berbahasa Arab dibandingkan dengan

saudara-saudara laki-lakinya dari keturunan Ibrahim AS. Ismail adalah

orang pertama yang menggunakan bahasa Arab di antara anak-anak

Ibrahim. Ibnu Duraid berkata dalam kitab Al Wasyafo "Orang pertama

yang mengucapkan bahasa Arab adalah Ya'rib bin Qahthan kemudian

Ismail."
Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa hal ini tidak selaras dengan

mereka yang mengatakan bahwa semua bangsa Arab berasal dari

keturunan Ismail. Masalah ini akan dijelaskan pada bagian awal

pembahasan Sirah Nab aw iyah.
'ni:"Ati (Paling bagus di antara mereka). Maksdunya, mereka

sangat menyukainya. Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan,'ni::1i

(Paling disenangi di antara mereka). Al Karmani berkata,

"Anfasuhum artinya mereka sangat menyukai menjalin hubungan

dengannya melalui tali pernikahan karena dia sangat berharga bagi

mereka." Sementara Ibnu Atsir berkata, "Kata anfasuhum berkaitan

dengan kalimat 'belajar bahasa Arab'. Maksudnya, beliau menyukai

mereka karena hal itu, maka dia pun menjadi berharga bagi mereka."
oto li.o.t tc'n4:',arp e3z\j (Mereka menikahkannya dengan seorang wanita

dari kalangan mereka). Al Azruqi menukil dari Ibnu Ishaq bahwa

nama wanita itu adalah Umarah binti Sa'ad bin Usamah. Dalam hadits

Jahm dikatakan bahwa dia adalah putri Shuda, tapi riwayat ini tidak

menyebutkan namanya. Kemudian dinukil oleh As-Suhaili bahwa

namanya adalah Jadda binti Sa'ad. Lalu dalam riwayat Umar bin

Syabah dikatakan bahwa namanya adalah Hubbiy binti As'ad bin

Amlaq. Sementara dalam riwayat Al Fakihi dari Ibnu Ishaq dikatakan

bahwa Ismail meminangnya pada bapaknya, lalu bapaknya

menikahkan anak perempuannya itu dengan Ismail.

J*t ','\C3:F 63i. et;.lrLi lttralrim datang setelah Ismail

menikah). Dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib disebutkan, 'pbt;,.t i,tii

I

i
I

i"
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t / a.
7t-^ iLjE i, t'1 (Ibrahim datang sementara Hajar telah meninggal

dunia).
i;3 ;'At-bi" (Mengetahui yang ditinggalkannya). Maksudnya,/w.

beliau ingin mengetahui keadaan orang yang ditinggalkannya di
tempat tersebut. Sebagian lagi membacanya, 'Tarkatahu'. Mereka
berkata, "Kata 'tarikah' artinya telur burung unta, dan burung ini
sendiri biasa dinamakan tariikah (yarrg meninggalkan). Dinamakan

demikian karena ia bertelur lalu meninggalkan telurnya. Keesokan

harinya, ia datang mencari telur dan mengerami telur yang didapatinya

baik itu telumya atau telur burung yang lain.

Ibnu At-Tin berkata, "Redaksi hadits ini memberi asumsi bahwa
yang akan disembelih Ibrahim adalah Ishaq. Karena kisah

penyembelihan itu terjadi saat anak yang akan disembelih sudah dapat

berlari-lari. Padahal dalam hadits ini disebutkan, t3|!i et;)bl
U:* $i gitbj Vi (Sesungguhnya lbrahim meninggalkan Ismail

saat masih menyusui, lalu lcembali kepadanya setelah dia menikah).
Sekiranya Ismail yang diperintah untuk disembelih, maka tentu akan

disebutkan dalam hadits bahwa Ibrahim kembali di antara masa bayi

dan sebelum menikah." Kemudian Ibnu At-Tin menanggapinya bahwa
tidak ditemukan dalam hadits keterangan yang menafikan kedatangan

Ibratrim sebelum Ismail menikah. Hal ini tidak menutup kemungkinan

bahwa Ibrahim pernah datang lalu diperintah untuk menyembelih

Ismail, nzrmun peristiwa ini tidak disinggung pada hadits di atas.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa keterangan tentang

kedatangan Ibrahim di antara dua masa tersebut telah disebutkan

dalam hadits lain. Dalam hadits Abu Jahm disebutkan, 3ii nat|.1.o€

t*r! l/ r-W'gi$kgbi1v t:tx"g,jt ov f ,F;a
(Ibrahim mengunjungi Hajar setiap bulan di atas Buraq. Beliau
beranglrnt di pagi hari dan mendatangi Makkah lolu istirahat siang di
rumohnya di Syam). Al Fakihi meriwayatkan dari hadits Ali melalui
sanad yang hasarz seperti itu, bahwa Ibrahim biasa mengunjungi

Ismail dan ibunya dengan mengendarai Buraq. Atas dasar ini maka
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maksud kalimat, "Ibrahim datang setelah Ismail menikah" adalah

setelah kedatangan beliau yang berkali-kali itu.
.iLiJ .rdi Vy :UUt (Dio berknta, "Beliau keluar mencari untuk

kami."). Maksudnya, mencari rezeki untuk kami. Dalam riwayat lbnu

Juraij disebutkan,l: 'd:i LJ-'.ti \t EAi'P tt€j ptdapun

penghidupan Ismail adalah berburu, beliau keluar lalu berburu).

Sementara dalam hadits Abu Jahm disebutkan, iE3(" so;,F}u;,t,Or.i
'.ti 'aJr oii' ,ai $sl n6t (Adapun Ismail menggembalokon hewon

ternalotya dan keluar sambil menyandang anak panah di atas
pundalcnya lalu memanah binatang buruan). Dalam hadits lbnu Ishaq

disebutkan, 1k q(p f?t Slir:U q.,ft- 4t Ll;uki
(Adapun tempat penggembalaannya adaloh As-Sidrah hingga As-Sirr
di bogian pinggiran Makkah).

W ,* qL { (Kemuafan ia bertanya kepada merelca tentang

kehidupan mereka). Dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib ditambahkan,
't*'!:t-b'Jl ;Jtit (Betiou bertanya, 'Apaknh ada padamu sesuatu

yang dihidanglmn untuk tamu ).
$'s<2i :yt f eA,7'*;,"ziui (Dia berkata, "Kami

berada dalam kondisi buruh kami dalam kesempitan dan kesulitan".
Dia pun mengeluh [Ibrahim). Dalam hadits Abu Jahm

disebutkan,'c':;'i-i,jri t;3f ,{ii ,oitir r; : tJ?'u ,y ,q jai
$1i -'+,Ar'61- ,',-Ar 'rt li# yi l:lr tlii ,1t;sr'ri ?4, if ,iA ,,ri+

yt 16 j 6 oWit;5, lttrohim berkata kepada istri Ismail, 'Apakah

ada tempat singgah?' Istri Ismail menjawab, 'Jika demikian, sungguh

Allah tidak mengadakannya'. Ibrahim berksta, 'Bagaimana

kehidupan kalian?' Dia pun menyebutlmn kesulitan yang songat

seraya berlrata, 'Adapun maknnan maka tidak ada, kambing tidak
diperoh kecuali yang mengalirkan susunyo, sedangkan air seperti
yang engkau lihat sangat buruk'.).
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LSi tL:t "* Si? lfeUn datang kepada kito orang tua yong

begini dan begini). Dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib ditambahkan,

:e,elrt-Ijitf (Seakan-akan dia meremehkan keadaaan orang tua

tersebut).
''!-'rV a-$; (Penutup pintu rumahmu).lni adalah kiasan seorang

istri. Dinamakan demikian karena istri memiliki sifat-sifat yang

selaras dengan penutup pintu rumah, yaitu menjaga pintu, memelihara

apa yang di dalamnya, dan tempat melakukan hubungan intim. Dari

hadits ini diambil pelajaran batrwa kalimat omeruboh penutup pintu

rumah' dapat dimasukkan sebagai kata-kata talak (cerai) yang tidak

terang-terangan. Seperti seseorang berkata, "Aku mengubah penutup

pintuku" atau "penutup pintuku telah kuubah" lalu dia meniatkannya

untuk mentalak istrinya maka dianggap sah. Hal ini aku dapatkan dari

Syaikh kami Al Imam Al Bulqini. Namun, kesempumaan masalah ini
berdasarkan syariat sebelum kita adalah syariat bagi kita jika dinukil
oleh Nabi SAW dan beliau tidak mengingkarinya.

,s7iil7 eti:ft (Beliau menikahi wanita lain dari merela).

Al Waqidi -lalu diikuti oleh Al Mas'udi dan As-Suhaili-
menyebutkan batrwa ftrma wanita tersebut adalah Samah binti
Muhalhal bin Sa'ad, dan dikatakan juga namanya adalah Atikah. Saya

melihat dalam naskah kuno kitab Makkah karya Umar bin Syabah

bahwa nama wanita yang dimaksud adalatr Jaddah binti Al Harits bin
Madhadh. Ibnu Sa'ad mentrkil dari Ibnu Ishaq batrwa ruImanya adalah

Ra'lah binti Madhadh bin Amr Al Jurhumiyatr. Sementara dari Ibnu

Al Kalbi dikatakan bahwa dia adalatr Ra'lah binti Yasyjab bin Ya'rab
bin Ludzan bin Jurhum. Ad-Daruquthni menyebutkan dalam kitab Al
Mukhtalaf bahwa nirmanya adalah As-Sayyidah binti Madhadh.

Demikian juga yang diceritakan oleh As-Suhaili. Kemudian dalam

hadits Abu Jahm disebutkan, i;Abff t-& i. ,icb;.i d ,F:UJ,I P:
+\" 4 jl*n (Ismail melihat putri Madhadh bin Amr, lalu

beliau menyulcainya, maka beliau meminangnyo kepada bapak wanita

itu dan menikahinya). Adapun Muhammad bin Sa'ad Al Juwani
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mengatakan bahwa namanya adalah Halah binti Al Harits. Ada juga

yang mengatakan Al Hanafa atau Salma. Ringkasnya, berkenaan

dengan nama istri Ismail terdapat delapan pendapat, sedangkan untuk

nama bapaknya terdapat empat pendapat.

A;-3i fr|t;J (Kami berada dalam kebailun dan keluasan)-

Dalam hadits Abu Jahm disebutkan, e'*i.l' l"i # f e;X
* :61 f ft f a) lrami berada dalam kehidupan yang baik

dan segala puji bogi Attah, ksmi memiliki air susu yang banyak,

dagingyang banyak dan air yang baik [segarfi.
lr;,ir ,uiri t&.t?ui,J'6.pjrr 'uiri 

rp6t 6 @pokahmal<anan

kalian? Dia menjawab, 'Daging'. Beliou bertanya, 'Apaknh minuman

lralian?' Dia menjawab, 'Air'). Dalam hadits Abu Jahm disebutkan

susu beserta daging dan air.

".Jq+iJr .,1 iJ'rJrU iiili (Yo Atlah, berlilah keberkohan

kepada mereka pada daging dan air). Dalam riwayat Ibrahim bin

Nafi' disebu&an, ,* Vw I ,:C i,lg ,:ffrfigri" e'/4 3r( pUi

eti.tl?:*rkT Pt y )s 1Ya Allah, bertrahitah untuk merel<a pada

malranan dan minuman mereko. Dia berkata, "Abu Al Qasim berknta,

'Berkah karena doa lbrahim'.). Pada penggalan kalimat terakhir

terdapat kata yang tidak disebutkan, dimana seharusnya adalah; "pada

makanan dan minuman penduduk Makkah terdapat berkah".

,g,iJ{u\k fr'ni t;$b iJ;j-r 6i, (ridak seorans pun yang

hanya memakan lredua maknnan itu [daging dan airJ di selain

Maktrah kecuali tidak akan cocok dengannya). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, "loa yakhluwaani" yakni dalam bentuk

mutsanna (kata yang menunjukkan dua). Ibnu Al Qauthiyah berkata,

"Kalimat, 'khalautu bisyai" artinya aku tidak mencampurinya dengan

sesuatu." Dikatakan, *Akhlaa raiulun al-laban" artinya laki-laki itu

hanya minum susu dan tidak minum yang lainnya.
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Dalam hadits Abu Jahm disebutkan, :6ti Pt e XYi e
' k d*31 :!li<; ni".lfiaak seorang pun yang hanya makan daging

dan air di selain Makkah melainkan aksn menderita sakit perut).

Serupa dengannya dalam hadits Atha' bin As-Sa'ib, yaitu dengan

tafazh, ':)t i ;tt da |Stlt'*;",i I jl ,j6 ,q?ts|;i,ri ,ii,r '*rlri
,p'#i it1"'$:r,?rllj'r'$;W,ir \ 4. sU::rten?, S*i .)ii|rei

*' ;i yi, E ei;n|;Jr un '&i eY ,Ebii e o€ 3 ,argt

ilii o:H' '"rn gt ;- i,;i,;,t'n U? tj * ;{'!i yli ,t lii ^it:t
'qT 97v u,i'u.l,ii'd ,5iir j16 ,;.;ti ytt'f "dA yli6l
V"\ii *it (lstri Ismail berkata, 'Turunlah 

-semogo Allah

merahmatimu- lalu makan dan minumlah'. Ibrahim alaihissalam
menjawab, 'Aku tidak bisa turun'. Istri Isma'il berkata, 'Aku melihat
rambutmu sangat berantakan, tidak sebaiknya aku mencuci kepalamu

dan memberinya minyak?' Ibrahim berkata, 'Baiklah, jika engkau

menghendaki demikian'. istri Isma'il datang membawaksn maqam

(tempat berdiri) yang saat itu berwarna putih bagaikan matahari.

Maqam tersebut sebelumnya disimpan di rumah Isma'il alaihissalam.

Ibrahim meletakkan kakinya yang kanan di atas maqam lalu
menyodorlran kepalanya yang sebelah kepada istri Ismail sementara

beliau tetap berada di atas kendaraannya, lalu istri Ismail mencuci

kepala lbrahim yang bagian kanan. Seteloh selesai maka istri Ismail
memindahkan maqam hingga lbrahim meletakknn kakinya yang kiri
dan menyodorl<an kepadanyo yang sebelah lagi. Istri Ismail kembali

mencuci kepala lbrahim yang bagian kiri. Belus peristiwa ini sangat
jelas terlihat pada moqom, yaitu berupa bekas tumit dan jari-jemari).

Dalam riwayat Al Fakihi dari jalur lain dari Ibnu Juraij dari

seorang laki-laki dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas disebutkan, il1

!1t'q'ti ,r Ui t ,etr.lqJ j6 ,ip qaesil- (sesungguhnva

Sarah merosa cemburu, maka lbrahim berknta kepadanya, 'Aku tidak
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alran turun hingga kembali kepadamu'). Senada dengannya terdapat

dalam riwayat Atha' bin As-Sa'ib yang dikutip Umar bin Syabah'

,yii €si'y (Adakah seseorang datang kepadomu?). Dalam

riwayat Atha' bin As-Sa'ib disebutk^, J@ yj elAt,)*G\t,E U'l

t--rr"#tt Qs e6t'#t & {,iu twi t,v,y,:!4 (Ketika

Ismail datang, dia mendapati aroma bapaknya. Maka dia bertanya

lrepada istrinya, 'Apaknh seseorang datang kepadamu?' Istrinya

menjawab, 'Benar, orong tua yang paling tampan dan paling wangi

aromanya'.).
;,r r{ 1& * (Mengukuhkan penutup pintu rumahnya). Dalam

hadits auu larrm disebutkan , )/t il,* v$$ lsesungguhnya ia

adalah kebaikan bagi rumah).

A(-ii oi @go, aku tetap memperistrimu). Dalam hadits Abu

Jahm diberi tambahan, L,-d:ibtf "ob 33i;r wi6f * * ui

;,t't?;e e| I Qsmail berkata, 'sungguh engkau sebelumnya

sangat baik padaku dan kini engkau semakin baik'. Makn wanita itu

melahirkan sepuluh anak laki-laki untuk Ismail). M?'ry* memberi

tambahan dalam riwayatnya, 9t'/r, tb'iy etr1|bg,J'Ar.r 
:' ?

(Aht mendengor seorong laki-laki berkata, 'Adapun Ibrohim biasa

datang dengan mengendarai buraq'). Maksdunya, pada setiap kali

beliau menjenguk Ismail. Sementara dalam riwayat Umar bin Syabah

disebutkan , -t' luroi ortar *;\et;\'*brt (Ibrahim sangat

merryenongi Jaddah binti Al Harits, maka beliau mendoakan

keb erkahan untulcrty a).

€H (Merout). Kata an-nabl artinya anak panah sebelum

diruncingkan dan belum diberi bulu. Dalam riwayat Al Hakim dari

Ibrahim bin Nafi' 
-sehubungan 

dengan hadits ini- disebutkan, i;fi
i r;. (Memperbaiki rumah miliknya). Seakan-akan riwayat ini
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mengalami kesalahan dalam penyalinan naskah. Adapun lafazh yang
terdapat dalam shahih Bukhari sesuai dengan riwayat-riwayat lainnya.

:tt (Pohon besar). Inilah pohon dimana Ismail dan ibunya

tinggal saat pertama kali mereka datang ke Makkah. Kemudian dalam
riwayat Ibrahim bin Nafi' disebutkan, tA rtts q (Di bagian belakang

sumur Zamzam).

l,t jr, :ijr 1 yiilur |t.l,r jlr'6U" G 6t; (Ke duany a pun me I akukan

sebagaimano yong dilakukan oleh bapak terhadap anaknya dan
seorang anak terhadap bapaknya). Maksudnya, saling berpelukan,
berjabatan tangan, mencium tangan dan yang seperti itu. Dalam
riwayat Ma'mar disebutkan, "Beliau berkata: Aku mendengar
seseorang berkata, 'Keduanya pun menangis hingga disahut oleh
burung'." Jika riwayat ini akurat maka ada isyarat bahwa mereka tidak
bertemu dalam waktu yang sangat lama.

i- glf ?ttr'01 lS r tungguhnya All ah me me r int ahkanku de ngan

suatu perkara). Dalamriwayat Ibrahim bin Nafi' disebutkan, ',1,-!.1b1

1-4.'i \riibf gti (sesungguhnya Tuhanmu memerintahkon kepadaku

membangun rumah untuk-Nya). Sementara dalam hadits Abu Jahm
yang dikutip Al Fakihi disebutkan, |,:e, f iy fr"J1rtii'j,3lt'U'rp* 

&t;-t(Sesungguhnya umur lbrahim saat itu adalah 100

tahun, sedanglcan umur Ismail 3A tahun).
'd t*b ,Swi t$i @pakoh engkau mau membantuku? Ismail

menjawab, Aku akan membantumu). Dalam riwayat Al Kasymihani,
',!-?*it (Maka aku akan membantumz). Sementara dalam riwayat

Ibrahim bin Nafi' disebutkan,jiii bf jr-i ,oJb ,#'oi r1.;iil;rr'01
(Sesungguhnya Allah telah memerintahkanku agar engkou
membontuku. Ismail berkata, jika demikian aku akan lakukan).

Ibnu At-Tin berkata, "Kemungkinan pada mulanya Allah
memerintahkan Ibrahim untuk membangun Baitullah seorang diri,
kemudian Allah memerintahkan pula agar Ismail membantunya.
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Dengan demikian hadits kedua lebih akhir daripada hadits yang

pertama."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan Ibnu At-Tin sangat jelas

dipaksakan. Bahkan kedua versi riwayat itu mungkin dipadukan, yaitu

Allah memerintahkan Ibrahim untuk membangun Baitullah dan Ismail

akan membantunya. Ibrahim berkata kepada Ismail, "Sesungguhnya

Allah memerintahkanku untuk membangun Baitullah dan engkau

membantuku." Hanya saja antara perkataan lbrahim, "Aku diperintah

membangun rumah" dengan perkataannya, "engkau membantuku"

diselingi oleh perkataan Ismail, $-L'!'ji 6'61'6 ltatcukon apa yang

dip e r i nt ahkan All ah ke p a damu).

a-i5i J :aii (Beliau mengisyaratkan kepada gundukan pasir).

Hal ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan hadits ini.

Dalam riwayat Al Fakihi dari hadits Utsman disebutkan, t ;}tli
JA:* i-n'i$ di Eb, (Ibrahim dan Ismail membangunnya

don saat itu tidak ada orang lain bersama keduanya). Maksudnya

tidak ada seorang pun yang menyertai mereka dalam membangun

Baitullah. Bukan berarti tidak ada yang bersama mereka di tempat itu.

Sebab telah disebutkan sebelumnya bahwa suku Jurhum telah menetap

bersama Ismail.

.;it 4 t|ft,aslXeduanya meninggikan asas-asas daripada

Baitullah). Dalam riwayat Ahmad dari Abdurrazzaq dari Ma'mar dari

Ayyub dari Sa'id dari Ibnu Abbas disebutkan, 'qrt*).Wo: g! ttflt
|ll.t'E 4t'.trliUk (Pondosi yang ditinggikan lbrahim adalah

pondasi Baitullah sebelumnya). Sementara dalam riwayat Mujahid

yang dinukil Ibnu Abi Hatim disebutkan,?;Ut ,/)\\ eug .ttsilr'oi

(Sesungguhnya pondasi-pondasi tersebut tadinya berada di bumi yang

ketuiuh).Lalu dari jalur Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas, :; etpt e:
'yt e #t *rt| Ut g! gaiou meninggiknn pondasi yang telah

menjadi pondasi Baitullah sebelumnya). Kemudian dari jalur Atha',

374 - FATHI'L BAARI



dia berkata, "; L-ri el oir :j6 a(i)ir'clt*i ii'l,i 1 ,;i'"t [ :iii Jti

:At e$!t ,i|-i$'23^)dr 'i|jYii yr'&t (Adam berkato, 'wahai

Rabb, sesungguhnya aku tidak mendengar suara-suora maloikat'.

Allah berfirman, 'Bangunlah rumah untuk-Ku, kemudian

berkelilinglah padanya sebagaimana engkau lihat para malaikat

berkeliling di rumah-Ku yang ada di langit').

Dalam hadits Utsman dan Abu Jahm disebutkan, 4 et;\ *
-i')\s A7,/')\i € *'*i 7.'s\1':,et.:fl ' d f"*|y't'?tT',,nt1,Jlt:"(ii

U(t',4 (Ibrahim membangun asas-osos baitullah sesuai dengan

asas-asos yang di bangun oleh Adam. Beliau menjadiknn tingginya

tujuh hasta dan lebarnya di bumi -yalvti garis lingkarnya- j0
hasta). Hasta di sini berdasarkan hasta mereka. Abu Jahm memberi

tambahan, iu.6lt |Y*t,P,S":'e|.,t # o€1 ,,4t e'$t',F\?:
u,t y,r.* t4d'r*,t r;.u.'a'Si+t Gir'i|W"it ,f ,P W.|?,
:-#. cA-J W urij :ry (Betiau memasukkan Al fliir ke dalam

Baitullah, dan sebelum itu adalah kandang untuk kambing-kambing

milik Ismail. Hanya saja lbrahim membangunnya dengan menyusun

batu-bstu 
-sebagian 

di atas yang lainnya- tanpo membuatlcan atap.

Beliau membuatknn pintu serta menggali sumur di sisi pintunya

sebagai perbendaharoan bagi Baitullah. Dilemparkan padanya apa

yang dihadiahkan untuk Baitullah). Dalam hadits ini disebutkan pula,

,i;.a; L4rts it yi ab 'c.ri^3 ,ei,!\r €t li e?l it ;;ii 1'r ii
Jili iii ',r;7i 

lt"-i-t:*+ (Sesungguhnya Allah mewahyukan kepada

Ibrahim, 'Ikutilah pisau besar'. Lalu pisau itu membuat lingkaran di
tempat Baitullah seperti ctwon. Keduanya pun menggali dengan

malaud mendapatkan pondasi Baitullah yang pertoma kali dibangun

Adam). Sementara dalam hadits Ali yang dikutip oleh Ath-Thabari

dan Al Hakim disebutkan, e flAt e #t yi e.:it ,P al)

uli |aix13\!13-qii'b|ti e * /t etrtli;rutii6 oi}r

FATIIUL BAARI - 375



<.r,...*i' oL(;et;l rS't ifr>?nr $A.;s (Beliau melihar di atqs

kepalanya pada tempat Bqitullah seperti awan. Padanya terdapat
sesuatu seperti kepala lalu berbicara, 'Wahai lbrahim, bangunlah di
atas bayanganku -atau sekadar yang aku naungi- jangan tambah
dan jangan kurangi'. Itulsh kztika Altah berfirman, '[Dan (ingatlah),
ketika Kami memberikan tempat kepada lbrahim di tempat
BaitullahJ'.).

fSt rarie lDotong membawa batu ini). Maksudnya, maqam.

Dalam riwayat Ibrahim bin Nafi' disebutkan, lilJr 
',nAi'"qt'€rt ,F

l,u'Jt f *;ul :tV, ,l:t V (Sampai ketika bangunan telah tinggi

dan syaikh [IbrahimJ merqsa lemah memindahkan batu, maks beliau
berdiri di batu maqam). Pada hadits Utsman ditambahkan, ^11 Jj:
'tJt t:Jt ,E6;l{',dT_, y * rw *'e*- e^t;t ortt ,1r;;sq.jl;t

Zl *,ts! +t'.jr;oj 7i;sr .tcii'a;e:i :6U i6i4'f'jt y. a:ir g: i
,.')ui {aA & e,}l'?tt'i ,qq g'ei' i1r6 ,F-k "e $*r 6:t e,il
i:tai Oe,:"lei ,f,i, u.t-lj ettl'.)l? ;€" trqi ;rXt r4{i s-

l*,u, t u.i prSr u!e,;|e,, j ,/F # ,t (Diturunkan untuknya

rukun (hajar aswad) dan maqam, maka lbrahim berdiri di atas
maqam membangun Baitullah sedang Ismail memberikan batu-batu
kepadanya. Ketika sampai di tempat rukun [hajar aswadJ, beriau
meletakkanrrya pada tempatnya dan mengambil moqom lalu
menempelkannya ke Baitullah. setelah lbrohim selesai membangun
Ka'bah Jibril datang dan memperlihatkon seluruh tata cara manasik
Kemudian lbrahim berdiri di atas maqam dan berkata, ,Wahai

sekolian manusia, sambutlah (seruan) Tuhan kamu'. Ibrahim dan
Ismail melokukon berhenti di tempatiempat tersebut. Lalu sarah dan
Ishaq menunaikan haji dari Baitul Maqdis. setelah itu lbrahim
kembali ke Syam dan meninggal dunia di sana).

Al Fakihi meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari
Mujahid dari Ibnu Abbas, dia berkata, 1U,,Sal ;,=Jt dt F'r,rf iri
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C ,y'u;.EG ,or3r *'r?: )v}t i*1 eU'gJ;lt ,'Eit'nkitr I ,At
ul Fijr' u1 ,!q'ii J\U-'fi i,* e*- os ni (Ibrahim

berdiri di atas batu dan berkata, 'Wohai sekalian manusia, telah

diwajibkan atas kslian haji'. Maka seruan itu didengar oleh orang-

orang yang masih berada dalam tulang shulbi laki-laki maupun di
rahim-rahim wanita. Seruannya disambut mereka yang beriman dan

yang telah terdahulu dalam ilmu Allah bahwa ia aknn menunaikan

haji hingga hari Kiamat; labbaik Allahumma labbaik [Kami
menyambut seruan-Mu, Ya Allah kami menyambut seruan-MuJ)

Kemudian dalam hadits Abu Jahm disebutkan, .,.J1 ]&.l6f+i

.f q :s' Jle) og ui oV\i Pu,S.t',1:e ,t:hr tik q't1t

Suii r*':);E u ,is;-i q i,Sa s?\\1d, u1'j &at,ov ffi ,:,?\\i

!;n dlrid1t,rKr-i u ,etj.l.(Ismail pergi ke lembah untuk

mencari batu, maka Jibril turun membawa Hajar Aswad [batu hitamJ.

Sebelumnya batu itu diangkat ke langit ketila bumi tenggelam. Ketika

Ismail datang dia pun melihat Hajar Aswad, makn dia bertanya, 'Dari

mona englrau mendapatkan ini? Siapakah yang memberiknnnya

kcpadamu?' Ibrahim menjawab, 'Dia adalah yong tidak

membebankanlu kepadamu dan tidak pula kepada batumu ). Ibnu Abi
Hatim menukil dari jalur As-Sudi seperti itu. Konon Hajar Aswad

berada di India dan tadinya adalah yaquth (batu mulia) yang putih

seperti tsaghamah (burung putih yang besar).

Al Fakihi menukil dari Abu Bisyr dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu

Abbas, dia berkata , u o4b\ii lUt 4 q ,tg ':ti ,):n li ?)irJ. r; iitri
uvi '.1- (Demi Allah, keduanya tidak membangunnya dengan leopas

maupun bulu (hewan), dan tidak ada bagi keduanya keluasan maupun

para pembantu sehingga mereka dapat mengatapinya). Dari hadits

Ali disebutkan, 66 f, F q" etil.ts€ (Ibrahim membangun satu

lapisan setiap harinya). Dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash

yang dikutip oleh Al Fakihi dan Ibnu Abi Hatim disebutkan, itl. o€ ofi
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;At,fr:lp',fr1 ojt it,)f Vlfi *,t (Betiau

membangunnya dari lima gunung; Hira', Tsabir, Lubnan [LibanonJ,
Thur, dsn Khamr). Ibnu Abi Hatim berkata, "Bukit Khamr adalah

bukit yang berada di Baitul Maqdis." Abdurrazzaq berkata:

Diriwayatkan dari Ibnu Juraij, dari Atha', ,ry ,S}i * ,1;U.7STb1

*(ry',-Aj o€} ,ou11"A;H$ -# ii: g": ;?: (sesungguhnya

Adam membangunnya dari lima gunung; Hira', Thur Zita, Thuur

Sina, Al Judiy dan Lubnan. Adapun tembolvtya berasal dari Hira')"
Kemudian dari jalur Muhammad bin Thalhah At-Taimi, dia berkata,

l-i:i qt li,* iF ri i,r,iV,yhi*;i i-rr ';i'ii'+
"lo, 

,.'bi "U:t G*) gtj (Aku mendengar bahwa beliau membangun pondosi
'Baitullah 

dari enam gunung; Abu Qubais, TVluur, Qudus, Warqan,

Radhwa, dan Uhud).

Adapun jalur periwayatan ketiga bagi hadits ini adalah dari

lbrahim bin Nafi' dari Katsir bin Katsir dari Sa'id bin Jubair dari Ibnu
Abbas RA.

oL3 J *1 ;.i et;|i. og ri) 6et*a terjadi antara rbrahim

dengan istrinya apa yang telah terjadi).lstri yang dimaksud adalah

Sarah. Adapun yang terjadi disini adalah kecemburuan Sarah ketika
Hajar melahirkan Ismail. Hadits ketiga belos:

10. Bab.

:Jtl 
-)'*'"-3t et;\$r;'j*\t rsL jtlr r3 rL

'yi *',Sf :t J;t ( ,lrii :Jvi'-.?nt *rr\; (l ry
:JLi \tqi i '.- ri :Jtt }t:Fr i'.*^jr :Ju \J":i f'r\t U

,ta,| ',ii'; .t- r-i.,i :JG y:-#. tk '€ 
'i-ij . -*,it l*it

.y.Nt'of ;Mxit2rukrii
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3366. Dari Abdul Wahid, Al A'masy menceritakan kepada

kami, Ibrahim At-Taimi menceritakan kepada kami, dari bapaknya,

dia berkata: Aku mendengar Abu Dzar RA berkata, "Aku berkata,

'Wahai Rasulullah, masjid manakah yang pertama kali di bangun di

muka bumi?' Beliau bersabd4 'Masjidil Haram'. Aku berkata,

'Kemudian mana?' Beliau AW bersabda,'Masjid Al Aqsha'. Akrt

berkata, 'Berapa lama jarak waktu antara keduanya?' Beliau bersabda,

'Empat puluh tahun. Kemudian dimana saja engkau didapati oleh

(waktu) shalat maka sholatlah, korena sesungguhnya keutamaan

terdapat padanya'."

4zl

* *'t !, \t & yt J;r'oi A ?nt *e, !,6 i ,S V
,rl: e ?? et;\3y*u; '^:-!t,1 t; a; :Jw Li xi

^* ?nr ,i-;',;t; i it U *r 3;'ljri qf.y '; (. i?i
*j

3367. Dari Anas bin Malik RA, "Bahwasanya Rasulullah SAW

tampak baginya bukit Uhud, maka beliau bersabda, 'Ini adalah bukit

yong mencintai kita dan kita mencintainya. Ya Allah, sesungguhnya

Ibrahim telah mengharamkon Makkah, dan sesungguhnya aku

mengharamlran apayang ada di antara kedua tempat bebatuannya."

Riwayat ini dinukil pula oleh Abdullah binZ,ard dari Nabi SAW.

&r Jyrhi *;*\t * dt L"ilWhtnru,G *
c t)'#r al3t f;.A d;ili e;'J, ,io *r *\t -u

;tr 1, .; oi a;i 6 *'t y\t
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!r i>ti"r 
'!; *r;t;ir -b

,-j ; f;i l' '*:54;\JC; .d:t;\:trt e"$;f
r

3368. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), bahwa Rasulullah
SAW bersabda, "Tidakkoh engkau melihat bahwa kaummu ketiko
membangun Ka'bah mereks memendekkannya dari pondasi-pondasi
Ibrahim. " Aku berkata, "Wahai Rasulullah, tidakkah engkau
mengembalikannya kepada pondasi-pondasi Ibrahim?" Beliau
bersabdq "Kalau bukon korena kaummu yang mosih sangat dekat
dengan mosa lcekufuran." Abdullah bin Umar berkat4 "sekiranya
benar Aisyah mendengar hal ini dari Rasulullah SAW, maka
rnenurutku, tidak ada alasan lain sehingga Rasulullah sAw tidak
menyenhrh dua rukun Ka'bah yang berdekatan dengan Al Hijr
melainkan bahwa Ka'bah tidak disempurnakan sebagaimana pondasi-
pondasi Ibrahim."

Ismail berkata, *AMullah bin Muhammad bin Abi Bakar."

'JS :t J-, t- ,tju'j,fi & ?nr ,gr'q;r.t r * ,f: *
JL'J:" e;tj;,*rf h' ,J* i' J;rjuty..* k
# ,p t:t:, et;\')r ;,'.ib u fr;,,:t:':f: f

V**yet;\{ e;.sr6u f,?,yt i:,

3369. Dari Abu Humaid As-Sa'idi RA, "sesungguhnya mereka
berkata" 'Wahai Rasulullah, bagaimana kami bershalawat kepadamu?,
Rasulullah SAW bersabda, 'Ucapkanlah; allahumma slulli alaa
muhammad wa azwoajihi wa dzurriyyatihi lcamao shallaita alaa aali
ibrahiim. wabaarik alaa Muhammad wa azwaajihi wo dzurriyatihi
lrnmaa baarakst alaa aali ibraahiim innaka homiidun majiid (ya
Allah, berilah karunia kepada Muhammod, istri-istrinya dan
keturunannya sebagaimana Engkau telah memberi korunia kepada
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keluargo lbrahim. Dan berkahilah Muhammad, istri-istrinya dan

keturunannya sebagaimana Engkau telah memberknhi keluarga

Ibrahim. Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)'-"

V V gt, 
e';\ )1 *'t eG\,P'-s'.,t: k'zt

T7A. Dari Abdunahman bin Abi La7la, dia berkata: Ka'ab bin

Ujrah bertemu denganku dan berkata, "Maukah aku hadiahkan

kepadamu hadiah yang aku dengar dari Nabi SAW?" Aku berkata,
*Baiklah, hadiahkanlah ia kepadaku." Dia berkata, "Kami pernah

bertanya kepada Rasulullah SAW seraya berkata, 'Wahai Rasulullah,

bagaimana shalawat atas kalian ahlul bait. Sesungguhnya Allah telah

mengajari kami bagaimana memberi salam'. Beliau SAW bersabda,

'Ucaplranloh oleh kalian; allahummma shalli alaa muhammad wa

alaa aali muhammad ksmaa shallaita olaa ibraahiim wa alaa aali

ibraahiim innaka hamiidun majiid, allahumma baarik alaa

muhommad wa alaa aali muhammad knmaa baarakta alaa ibraahiim

ws alaa aali ibroahiim innako hamiidun majiid (Ya Alloh, berilah

korunia kepada Muhqmmad dan keluarga Muhammqd sebagaimana

Engkau telah memberi karunia kepada lbrahim dan keluarga lbrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia. Ya Allah

berlrahilah Muhammad dan keluarga Muhammad sebagaimana

Engkau telah memberkahi lbrahim dan keluarga lbrahim.

Sesungguhnya Engkau Maha Terpuji lagi Maha Mulia)'. "
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tt.t .1, , ,1, \. i, I a,. '-.'- ',,'- ,, tc. \, , . ,'d, o. .)y- *s}o *' J, ut ott :JG c&??nt'*e, rG *t *
:61:-b'EC"\Wri; ot{ ts\;i rI:J*'rj#)L o;Jl

,t
"";'l e|F a: {a, ab; ,y a a-16r ;ur -a* \;i

,rrr.tari Ibnu oblu, *o., Oru berkata, 
"'Biasania*ubt 

to,
memohon perlindungan untuk Hasan dan Husein seraya bersabda,

'Sesungguhnya bapak kalian biasa memohon perlindungan dengannya

untuk Ismail dan Ishaq; a'uudzu bi kalimaatillaahit-taammati min

kulli syaithaanin wa haammoh, wa min kulli ainin laammah (Aku

berlindung dengan kalimat-knlimat Allah yang sempurno, dari setiap

syeton dan binatang berbisa, dan dari setiap mata yong jahat).

Keterangan Hadits:
Abdul Wahid adalah Abdul Wahid bin Ziyad. Sedangkan

Ibrahim At-Taimi yang disebut dalam sanad hadits ini adalah Ibnu

Yazid bin Syarik. Dalam salah satu riwayat Imam Muslim dan Ibnu

Khuzaimah melalui jalur lain dari Al A'masy dari Ibrahim At-Taimi

disebutkan , r;i ,f *?ii atpt 4e ',pF *yt e'4 e{t $i *
,'. ,it . t "' t'

]s r-;i 1rj.l :Ju fe-rLj' e'rtr3:ilii ,i;;i i:Trflt 1,lku pernah

bersama bapakku duduk di jalanan. Dia mengajukan hafalan Al

Qur'an kepadaku dan aku juga mengajukan hafalan Al Qur'an
lecpadanya. Lalu beliau membaca Al Qur'an dan sujud. Aku berkata,

'Englcau bersujud di jalan?' Beliau menjowab, 'Benar, aku

mendengar Abu Dzar ...'." Lalu beliau menyebutkan hadits di atas.

Hadits ini memberi penafsiran terhadap firman Allah, q. l::lbt
&rg;n qil,gr's $esunSsuhnya rumah yang mula-mula dibangun

untuk [tempat beribadahJ monuisa, ialah yang berada di Bakkoh

fMakkah). Hadits di atas mengindikasikan pula bahwa 'rumah'yang
dimaksud oleh ayat ini adalah rumah ibadah, dan hal itu telah

disebutkan secara tegas dari Ali sebagaimana dinukil oleh Ishaq bin
Rahawaih dan lbnu Abi Hatim serta selain keduanya melalui sanad
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yang shahih dari lbnu Abbas, 'e\ 
/'J'11 

oS 'XJi 
':of$ 

c"$ c:'k

i' iiq (Sesungguhnya telah ada rumah-rumah sebelumnya, tetapi ia

adalah rumah yang pertama dibangun sebagai tempat ibadoh kepada

Allah).

,;i\t i, :;ir (Masjid At Aqsha)- Maksudnya, masjid Baitul

Maqdis.DinamakanAlAqsha(yangjauh)karenajaraknyayang
sangat jauh dengan Ka'bah. Sebagian lagi mengatakan dinamakan

demikian, karena di belakangnya tidak ada tempat ibadatr. Sebagian

lagi berpendapat, karena ia sangatjauh dari kotoran dan hal-hal yang

keji. Sementara Maqdis adalah yang suci dari perkara-perkara

tersebut.
'1:-, o;rt (Empat puluh tahun)- Ibnu Al Jauzi berkata'

..pernyataan ini cukup musykil. sebab Ibrahim membangun Ka',bah

dan Sulaiman membangun Baitul Maqdis. Sementara jarak waktu

antara keduanya lebih 1000 tahun." Landasan pernyataan bahwa

Sulaiman AS yang membangun Baitul Maqdis adalah riwayat An-

Nasa'i dari hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash dari Nabi SAw

melalui sanadyang shahih, Ur, jW iirr jL /y' 4' ,{'6' l'ri"iil i(

iilj lsrtungguhnya Sulaiman seteloh membangun baitul maqdis, maka

beliau meminta kepada Allah tiga perknra). SementaraAth-Thabarani

menukil dari Rafi' bin Umairah, ,/F ?:\r'€li[f' *;itS'oi
ot*-t ?-,P t:,* o,fi\ ,it,{l?tr ;ti ; {suu,ss"t'nvo Daud AS

telah memulai pembangunan Baitul Maqdis. Kemudian Allah

mewahyukan kepadanya,'sesungguhnya aku akan merryelesaikan

pembangunannya di tangan Sulaiman). Pada hadits ini terdapat kisah

tersendiri.

Selanjutnya, Ibnu Al Jauzi menjelaskan perkara ini seraya

berkata, "Pernyataan bahwa bangunan pertama yang dibangun untuk

manusia adalah dasar/pondasi masjid. Bila demikian, maka Ibrahim

bukan yang pertama membangun Ka'bah, begitu pula Sulaiman bukan

yang pertama membangun Baitul Maqdis. Kami telah menemukan
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riwayat bahwa yang pertama membangun Ka'bah adalah Adam AS.
Setelah itu keturunannya berpencar di muka bumi. Mungkin saja
sebagian anak Adam ini telah membangun Baitul Maqdis. Kemudian
Ibrahim pun membangun (kembali) Ka'bah berdasarkan nash (teks)
Al Qur'an." Al Qurthubi juga mengatakan, "sesungguhnya hadits ini
tidak menunjukkan bahwa Ibrahim dan Sulaiman ketika membangun
kedua masjid tersebut, bahwa keduanya yang meletakkan batu
pertama, bahkan yang mereka lakukan hanyalah renovasi atas apa
yang telah dibangun oleh selain keduanya."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Ibnu Hibban dalam kitab shahth-nya
telah memahami hadits di atas secara tekstual. Dia berkata, "Pada
hadits ini terdapat bantahan bagi mereka yang mengatakan bahwa
jarak antara Nabi Ismail dan Nabi Dawud lebih dari 1000 tahun.,'
Seandainya benar demikian, niscaya jarak antara Ismail dan Dawud
hanya 40 tahun, dan tentu saja ini adalah perkara mustahil karena
lamanya jarak waktu 

-menurut 
kesepakatan ulama- antara

pembangunan Ka'bah yang dilakukan Ibrahim dengan Musa.
Kemudian dalam nash Al Qur'an dinyatakan bahwa kisah Dawud
ketika membunuh Jalut terjadi beberapa waktu setelah masa Nabi
Musa. Pernyataan Ibnu Hibban telah ditanggapi oleh Al Hafizh Adh-
Dhiya' seperti komentar yang dikemukakan oleh Ibnu Al Jauzi.

Al Khaththabi berkata, "Ada kemungkinan yang pertama kali
membangun Masjid Al Aqsha adalah sebagian wali Allah sebelum
Dawud dan Sulaiman. Kemudian Dawud dan Sulaiman menambah
dan memperluas bangunannya. Atas dasar ini maka pembangunan

masjid tersebut dinisbatkan kepada mereka." Dia juga berkata,
"Masjid Al Aqsha telah dinisbatkan pula kepada Iliya', maka
kemungkinan dia adalah orang yang membangunnya atau orang lain.
Namun, saya tidak mengetahui pasti apa yang telah ditambahkan pada
pembangunan masjid tersebut."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, kemungkinan pertama yang dia
kemukakan cukup beralasan. Saya telah menemukan pendapat ulama
selain dia bahwa yang pertama membangun Masjid Al Aqsha adalah
Adam AS, atau Malaikat, atau Sam bin Nuh, atau Ya'qub AS.
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Berdasarkan dua pendapat terdahulu, maka apa yang dilakukan

kemudian hanyalah bersifat renovasi seperti halnya Ka'bah. Namun,

menurut dua pendapat terakhir ini, maka apayaflg dilakukan Ibrahim

atau Ya'qub adalah peletakkan dasar atau pondasinya, sedangkan

Dawud hanya melakukan pembaruan, lalu diselesaikan oleh Sulaiman.

Akan tetapi kemungkinan yang dikemukakan Ibnu Al Jauzi lebih

berdasar.

Saya telah menemukan dalil yang mendukung pandangan ini

serta pandangan merekayang mengatakan bahwa Adam adalah orang

yang meletakkan dasar/pondasi bagi kedua masjid tersebut. Ibnu

Hisyam menyebutkan dalam kitab At-Tiian bahwa Adam AS ketika

membangun Ka'bah, maka Allah memerintahkannya berjalan ke

Baitul Maqdis dan membangunnya maka beliau membangun masjid

tersebut lalu beribadah di sana. Pembangunan Ka'bah oleh Adam

cukup masyhur. Baru saja disebutkan dari hadits Abdullah bin Amr
bahwa Ka'bah diangkat pada saat terjadinya air bah, hingga akhirnya

Allah menyiapkan tempatnya untuk Ibrahim AS.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Ma'mar dari Qatadall dia

berkata, ir it16 |&;ryJ 'S*a ot?i'raii ,:h$ ei iii { 4t1{ gti
iti c;t ,9\*6 ,l? J? Uthi-di y,U*j-E'*j,;i( ii jti;i s-:ii

?ro+;'sl,t &:f e'i"si ygur'hbn oisi ,k it Qutan rcuh

meletaklran Bartullah bersama Adom l@tiko diturunkan ke bumi. Lalu

Adam lrehilangan suora-suara malaikot dan tasbih mereka. Maka

Allah berJirman kepadonya, 'Wahai Adom, sesungguhnya Aku telah

menurunlran rumah untuk dijadilan tempat thowaf sebagaimana

thowaf di sekitar Arsy-Ku, mala pergilah kepadanya. Adam pun

kcluar menuju Makkoh. Adapun Adam diturunkan di India lalu

langkoh-langkahnya dipanjangkan. Akhirnya belisu sampai ke

Ka'bah dan thowaf di sana). Kemudian dikatakan bahwa ketika Adam

shalat di Ka'bah, maka beliau pun diperintah pergi ke Baitul Maqdis,

lalu beliau membuat masjid di sana dan shalat padanya agar menjadi

kiblat bagi sebagian keturunannya. Adapun dugaan Al Khaththabi

bahwa Iliya' adalah nama seorang laki-laki perlu ditinjau kembali.
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Bahkan ia adalah nama kota, sedangkan masjid dinisbatkan

kepadanya. Seperti dikatakan; masjid Madinah dan masjid Makkah.

Abu Ubaid Al Bakri berkata di kitab Mu jam Al Buldan, "Iliya' adalah

nama kota Baitul Maqdis. Kata ini dilafalkan dengan tiga cara;

Iiliyaa', Iiliya', dan Iliya'.
Namun, jika dikaitkan dengan pernyataan Al Khaththabi maka

mungkin Iiliyaa adalah rulma seorang laki-laki yang membangun kota

tersebut. Lalu namanya dijadikan sebagai nama kota yang

dibangunnya sebagaimana halnya yang terjadi pada kota-kota lain.

-J;rilrr';s$ 
lXortn, sesungguhnya keutamaan ada padanya).

Maksudnya, pada shalat apabila telah tiba waktunya. Pada jalur lain

dari Al A'masy diberi tambahan, "* U 
"r't\\:t 

(Dan bumi bagimu

adalah masjid). Yakni untuk tempat shalat. Dalam kitab Jami ' karya

Suffan bin Uyainah dari Al A'masy disebutkan,S4S t{S 'C')\i'Of

(Sesungguhnya bumi semuanya

untuk dijadikan tempat shalat.

umum ini tempat-tempat yang

shalat.

Keempat belas dan kelima belas, adalah hadits Anas yang

dinukil melalui sanad yang moushul dan hadits Abdullah bin Zaid

yang dinukil melalui sanad yarrg mu'allaq, tentang pengharaman kota

Madinah dan penyebutan bukit Uhud. Hubungan keduanya dengan

judul bab adalatr penyebutan Ibrahim AS bahwa beliau yang

mengharamkan Makkah. Pembicaraan mengenai kedua hadits ini telah

dikemukakan pada bagian akhir pembahasan haji. Hadits Abdullah bin

Zaidtelahdisebutkan pula melalui sanadyangmaushul di tempat itu.

Keenam belas, adalah hadits Aisyah RA tentang kisah

pembangunan Ka'bah. Penjelasannya telah dikemukakan pula pada

masalah haji.

ft Oj i y U. lt'* ,E(J"1)ij ltsmatt berkata, "Abduttah

bin Abi Baknr.'). Maksudnya, Ismail bin Abi Uwais meriwayatkan

hadits tersebut dari Malik sebagaimana yang diriwayatkan Abdullah

adalah masjid). Maksudnya, layak

Namun, dikecualikan dari cakupan

dilarangan untuk dijadikan tempat
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bin Yusuf. Namun, dia mengganti perkataan Abdullah bin Yusuf,

"Abu Bakar mengabarkan..." dengan "Abdullah bin Abi Bakar

mengabarkan...". Abu Bakar yang disebutkan di sini adalah Abu

Bakar Ash-Shiddiq.

Hadits Ismail telah dikutip oleh Imam Bukhari dalam

pembahasan tentang tafsimya, "Abdullah bin Muhammad bin Abu

Bakar", dan inilah yang benar. Seakan-akan saat menyebut jalur

mu'allaq, Imam Bukhari menisbatkan Abdullah kepada kakeknya.

Sementara itu Al Mizzi lupa menyebutkan hal ini pada pembahasan

tentang cerita-cerita para nabi.

Ketujuh belos, hadits Abu Humaid As-Sa'idi tentang sifat

shalawat kepada Nabi SAW. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembatrasan tentang doa-doa Hubungannya dengan judul bab terdapat

pada lafazh, "Sebagoimana Engkau telah memberi karunia kepada

Ibrahim."
Kedelapan belas, hadits Ka'ab bin Ujrah tentang sifat shalawat

kepada Nabi SAW. Penjelasannya akan disebutkan pula pada

pembahasan tentang doa-doa. Imam Bukhari telah menyebutkannya

pula pada bagian akhir tafsir surah Al Ahzaab.

Al Mizzi dalam l<rtab Al Athraf melakukan kesalahan. Dia

menisbatkan hadits Ka'ab bin Ujrah pada pembahasan tentang shalat.

Dia berkata, "Imam Bukhari meriwayatkan dalam pembahasan

tentang shalat dari Qais bin Hafsh dan Musa bin Ismail, keduanya dari

Abdul Wahid bin Ziyad..." dan seterusnya. Lalu syaikh Ibnu Al
Mulaqqin terpedaya oleh hal itu, dimana setelah sampai kepada

penjelasan hadits ini dia mengalihkannya kepada pembahasan tentang

shalat seraya berkata, "Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan

tentang shalat." Seakan-akan dalam hal ini dia mengikuti Syaikhnya

Al Mughlathai, dimana dia melakukan hal senrpa. Padahal hadits ini
tidak disebutkan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang shalat.

Kesembilan belas, hadits Ibnu Abbas RA tentang berlindung

dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna.
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r:Si.llt1. lsrturggrhnya bapak kolian berdua)- Maksudnya

Ibrahim AS. Dinamakan sebagai bapak karena kedudukannya sebagai

kakek tertinggi.

i' :t F,'t*i (Dengan kalimat-kolimat Allai). Dikatakan

bahwa yang dimaksud adalah knlam Allah secara mutlak. Sebagian

mengatakan bahwa yang dimaksud adalah ketetapan-ketetapan-Nya.

Sebagian lagi berpendapat bahwa yang dimaksud adalah janji-janji-

Nya sebagaimana firman-Nya dalam surah Al A'raaf (7) ayat 137,

Etn\€. e.p;jr ui;*'dii loan teloh sempurnalah kalimat

Tuhanmu yang baik fsebogai ianii| untuk bani Israil), dan yang

dimaksud dengan kalimat di sini adalah firman Allah dalam suratr Al

Qashash (28) ayat s, ,p\\i S;"laUZ,r n!, *'#'o1fi-i11oan Kami

hendak memberi larunia kepada orang-orang yang tertindas di bumi

IMesir).
Maksud kata'at-taammah' pada ayat itu adalah yang sempurna.

Namun, sebagian mengatakan maknanya adalah yang bermanfaat,

atau yang lengkap, atau yang berkah, atau yang baku dan

berkesinambungan tanpa ada yang dapat menolaknya serta tidak

tlimasuki oleh kekurangan maupun cela. Al Khaththabi berkata,

"Imam Ahmad berdalil dengan hadits ini untuk menunjukkan bahwa

kalam Allah bukan makhluk. Dia beralasan bahwa Nabi SAW tidak

akan berlindung dengan makhluk."
.)t

6rll 'r. }J',y (Dari setiap syetan)- Termasuk syetan dari

goton; manusia a* 3irr.

-Ui 
(Binatang berbisa). Yakni setiap serangga yang memiliki

racun. Dikatakan maknanya adalah binatang yang memiliki racun dan

boleh dibunuh. Adapun binatang yang beracun tapi tidak boleh

dibunuh maka dinamakan as-sowwam. Namun, sebagian mengatakan

bahwa yang dimaksud adalah segala binatang dan hewan yang

mengganggu.
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y\ ,f y ,ti (Dan dari setiap matayangiahat). AlKhaththabi

berkata, "Maksudnya adalah setiap penyakit dan gangguan yang

menyakitkan manusia, yaitu gila dan ketidakwarasar." Abu Ubaid

berkata, "Asal katanya adalah almamtu ilmaaman. Dikatakan

laammoh karena ia memiliki lamam (kegilaan)." Sementara Ibnu Al

Anbari berkata, "Maksudnya, ia datang dari waktu ke waktu (tidak

berkesinambungan). Dikatakan laammah hanya untuk dikatakan

dengan kata haammah, karena dengan demikian akan lebih mudah

diucapkan."

12. Firman Allah, 1-ie51 iJ,.'i I (* \bl\let;) J? ,f d,t)
(j#r eJ|rS e1'qt et;.1|Ss\b)"Dan Kabarkon Kepada

Mereka Tentang Tamu-tamu lbrahim. Ketika Mereka Masuk Ke

Tempatnya..." (Qs. Al Hijr [f5l: 51-52). Laa tauial artinyajangan

takut. "Dan (ingatlah) ketika lbruhim berkata,'Ya Rabbku,

perlihatkan kepadak u bagaimana Engkau menghidupkan orong

mati'." (Qs. Al Baqarah [2]: 260)

'eb.,;;) €j *.-:;Ar i *j f1,* i* dj r

Musayyab, dari Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah SAW bersabda,
,,Kita lebih patut untuk syak (ragu) daripada lbrahim ketiko dio

berksta, 'Ya Rabbku, perlihatkan padaku bagaimona Engknu

menghidupkan orang mati'. Allah berfirman, 'Belum yakinl<ah

engkau?' Ibrahim meniawab, 'Aku telah meyakininya, tetapi agar
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hatiku tetap mantap (dengan imonku)'. Semoga Allah merahmati

Luth. Sungguh dia berlindung kepada pelindung yang kokoh.

Sekiranya aku mendekam di penjara selama yang dialami Yusuf,

niscaya aku akan menuruti orangyang memanggil."

Keteransan Hadits:
(Bab firmon Alloh, "Don kabarkan kepada mereks tentang

tamu-tomu lbrahim." Laa taujal artinya jangan takut).Imam Bukhari

di tempat ini hanya menyebutkan penafsiran kata 'taujal'.
Demikianlah yang ditegaskan Al Ismaili, dan dia berkata, "Imam
Bukhari menyebutkan dua ayat tanpa menukil hadits."

Tafsir yang dikutip Imam Bukhari diriwayatkan dari Ikrimah
sebagaimana dinukil Ibnu Abi Hatim. Barangkali setelah kata ini
terdapat tempat yang kosong di naskah sumber, lalu dihilangkan.

Kisatr tentang tamu-tamu lbrahim disebutkan Ibnu Abi Hatim
dari As-Sudi secara jelas. Di dalamnya dikatakan bahwa ketika
Ibrahim menghidangkan daging kambing kepada para tamunya, maka

mereka berkata, "Sesungguhnya kami tidak makan makanan kecuali

harus kami bayar." Ibrahim berkata, "Sesungguhnya makanan ini
harus dibayar." Mereka berkata, "Berapa harganya?" Ibrahim
menjawab, "Kalian menyebut nama Allah pada awal makan dan

memuji-Nya setelah makan." Jibril menoleh kepada Mika'il dan

berkata, "Sungguh benar bila orang ini dijadikan kesayangan oleh

Tuhannya." Ketika Ibrahim melihat mereka tidak makan, maka dia

terkejut.

Sementara dari jalur Utsman bin Mihshan, dia berkata, ,W;si rji€

$Oti E?r,F.$j $6 (famu-tamu tersebut ada empat; Jibril,

Mika'i| hrafil dan Rafayil). Kemudian dari jalur Nuh bin Abi

Syaddad disebutkan, ei\Q ,r- UaiA ,Ht 
"W|* 

U} ot

1r'*-Jr (Sesungguhnya Jibril mengusap anak sapi dengan kedua

sayapnya, maka anak sapi itu berdiri dan berjalan hingga sampai ke

tempat indulcnya di kandang).
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.. .i, o !
G_eatr \ryLiS ,41 +:/t}r]u Sb (Dan [ingattahJ ketika

Ibrahim berkata, 'Ya Tuhanku, perlihatkon padaku bagaimana

Engkau menghidupkan orang mati'). Dalam riwayat Abu Dzar,
kalimat ini disebutkan bersambung langsung dengan judul bab.

Sementara dalam riwayat Al Karimah, ayat tersebut disebutkan

sebagai ganti kalimat, \F43'&,,$t fef"n tutapi agar hatiku tetap

mantap). Al Ismail menyatakan bahwa dalam catatannya disebutkan,

"Bab firman-Nya, 'dan (ingatlah) ketika lbrahim berkata..." dan

seterusnya. Namun, semua ini tidak tercantum dalam riwayat An-
Nasafi. Dengan demikian hadits Abu Hurairah di atas merupakan

sambungan dari hadits pada bab terdahulu, dan sekaligus

menggenapkannya menjadi dua puluh hadits. Versi inilah yang lebih

berdasar.

,]^tJ i *t f"jt y i * er|ft (Dari Abu Satamah bin

Abdurrahmr; ;;, ir'id Ui, Al Musayyab). Dalam riwayat Ath-
Thabari dari jalur Amr bin Al Harits dari Yunus dari Az-Zuhri, dia

berkata "Abu Salamah dan Sa'id mengabarkan kepadaku." Demikian
juga dikatakan oleh Yunus bin Yazid dari Az-Zuhri. Akan tetapi

Imam Malik menukil dari Az-Zuhri bahwa Said bin Al Musayyab dan

Abu Ubaidah mengabarkan kepadanya dari Abu Hurairah. Sanad ini
juga akan disebutkan oleh Imam Bukhari. Versi Imam Malik
didukung oleh Abu Uwais dari Az-Zuhri sebagaimana dikutip oleh

Abu Awanah. Sanad inilah yang dianggap lebih akurat oleh Imam An-
Nasa'i sehingga dia tidak mengutip sanad yang lainnya. Namun,

Imam Bukhari seakan-akan cenderung men-shahih-kan kedua sanad

itu sehingga dia menukil semuanya.

Pendapat Imam Bukhari sangat tepat. Sebab Az-Zufui
(periwayat hadits tersebut) dikenal meriwayatkan dari para periwayat

tersebut. Maka sangat mungkin dia mendengar hadits di atas dari

mereka semuanya. Kemudian ini termasuk hadits yang disampaikan

Imam Malik, tetapi tidak dimuat dalam kitabnya Al Muwaththa'.

Disamping itu telah masyhur bahwa Juwairiyah menyendiri dalam

menukil hadits ini dari Imam Malik. Namun, ia dikuatkan oleh Sa'id

i
L

i

i

i
I

J

I

a
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bin Daud dari Malik sebagaimana dikutip oleh Ad-Daruquthni dalam

kitab Ghara'ib.

et;.1|-"d-U,|*i',;; (Kita lebih patut untuk syak [raguJ

daripada lbrahim). Kata syak (ragu) tidak tercantum pada sebagian

riwayat. Kemudian para ulama salaf berbeda pendapat tentang makna

syak (ragu) di tempat ini. Sebagian mereka memahaminya

sebagaimana makna yang sebenarnya (zhahir). Kelompok ini berkata,

"Hal itu terjadi sebelum kenabian." Imam Ath-Thabari sependapat

dengan kelompok ini, dan menurutnya syak (keraguan) itu timbul

akibat waswas dari syetan. Akan tetapi ia tidak dapat

menggoncangkan iman yang kuat. Landasannya dalam hal ini adalah

riwayat yang dia nukil sendiri bersama Ibnu Abi Hatim dan Al Hakim

dari Abdul Azizbin Majisyun dari Muhammad bin Al Munkadir, dari

Ibnu Abbas, dia berkata, "Ayat pengharapan paling besar dalam Al

Qur'an adalah, 'Dan (ingatlah) ketika lbrahim berkota; Ya Tuhanku,

perlihatknn kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan orang moti'.

Hal ini tidak mantap dalam hati tetapi hanya waswas dari syetan.

Maka Allah meridhai Ibrahim ketika dia berkata, 'Aku telah

meyakininya'. " Senada dengannya dinukil dari Qatadah dari Ibnu

Abbas. Begitu pula dari Ali bin Zaid dai Sa'id bin Al Musayyab dari

Ibnu Abbas. Semua jalur riwayat ini saling menguatkan.

Pendapat di atas juga menjadi kecendenrngan Atha'. Ibnu Abi

Hatim meriwayatkan dari Ibnu Juraij , ,Fi, j6 F' :y t;thb'CL
oli i66 gt+:ji ,yU6F.e,;.t'43 (Aku bertanya kepada Atha'

tentang ayat ini, maka dia berkoto, 'Hoti lbrahim dimosuki oleh

sebagian yang biasa masuk ke dalam hati manusia fumumnyo] makn

beliau mengucapkan perkataan itu'.\. Ath-Thabari meriwaya&an dari

Said dari Qatadah, dia berkata , L6".tJr qt'|i 
:rt * ,;1er;.llti A S\

irJ.lti (Disebutkan kepada kami bahwa lbrahim mendapati hewan

yang telah dicabik-cabik oleh hewan dan binatang buas). Disebutkan

dari Hajjaj, dari Ibnu Juraij, dia berkata, ;tb zr> 
'b G1 e^r;.t oi ,fU
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€,r|-tS O,:1?3'o<:'t ,r4k;;A t#e'ri)'*:,,U: q p]lriLilt P
,/{t (Sampai kepadaku bahwa lbrahim mendapati bangfuii himar

yang dikerumuni binatang buas dan burung. Beliau takjub dengan hal
itu dan berkata, 'Ya Tuhanku, qku telah mengetahui Engkau akan

mengumpulkannya, akan tetapi ya Tuhanku, perlihalkan kepadaku

bagaimana Engfuu menghidupkan yang mati').
Sekelompok ulama memilih menakwilkan makna 'syak' pada

hadits di atas. Ath-Thabari dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari

As-Sudi, dia berkata , 'o'#-lti oysr',ls'o$ar ry etiiirr .i#r rii

i os1 (Ketika Allah telah menjodikan lbrahim sebagai kekasih-Nya.

Maloiknt maut minta izin kepado Tuhannya untuk menyampaikan

berita gembira itu kepada lbrahim. Maka Allah mengizinkan

kepadanya). Kemudian disebutkan kisah Ibrahim bersama malaikat
maut tentang cara pencabutan ruh kafir dan mukmin. Setelah itu
disebutkan , o-3'-Jbi ,? ,itSt €U'JS g:i qj :'i) f's- et;litii'4i1, Qbrahim berdiri berdoa kepada Rabbnya, 'Ya Rabbku,

perlihatknn kepadaku bagaimana Engkau menghidupkan yang mati
agar aku mengetahui bahwa aku adalah kekasih-Mu'.).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abu Al Awwam dari Abu

Sa'id, bahwa Ibrahim berkata, :rrJl ,*"A.(Agar hatiku tentram

dengan keadaanku sebagai khullah [kekasihfi." Kemudian dari jalur

Qais bin Muslim dari Sa'id bin Jubair bahwa Ibrahim berkata, '4.
''|dt, 

"fr 
,* (Agar hatiku tentram bahwa diriku adalah kesayangan-

Mn). Sementara dari Adh-Dhahhak dari Ibnu Abbas disebutkan, il;1
d.Ci'*i',1f; Q go, aku mengetahui bahwa Engkau mengabulkan

doaku). Lalu dari Ali bin Abi Thalhah disebutkan, rsl o$i'd:i'lb\
'A-i*t (Agar aku mengetahui bahwa engkau mengabulkan untukku

jika aku berdoa kepada-Mu). Pendapat ini menjadi kecenderungan

Abu Bakar Al Baqillani.

l

I
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Ibnu At-Tin menukil dari Ad-Dawudi (pensyarah Shahih

Bukhari) bahwa dia berkata, "Ibrahim memohon hal itu agar hilang

ketakutan yang sangat darinya." Ibnu At-Tin berkomentar,

"Pernyataan ini kurang berdasar. Lalu sebagian berkata bahwa sebab

hal itu adalah ketika Namrud berkata kepada Ibrahim, 'Siapa

Tuhanmu?' Ibrahim menjawab, 'Tuhanku adalah yang menghidupkan

dan mematikan', lalu disebutkan peristiwa yang terjadi antara

keduanya seperti dikisahkan Allah. Setelah itu Ibrahim memohon

kepada Tuhannya untuk memperlihatkan Dia menghidupkan mayit

bukan karena keraguan pada diri Ibrahim tentang kekuasaan Allah.

Akan tetapi beliau menginginkan agar hatinya menjadi tenteram

karena apa yang diinginkannya menjadi kenyataan." Riwayat ini

disebutkan oleh Ath-Thabari dari Ibnu Ishaq. Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Al Hakam bin Aban dari Ikrimah, dia berkata,

"Maksudny\ agr hatiku menjadi tenteram karena mereka mengetatrui

bahwa Engkau dapat menghidupkan dan mematikan."

Ada pula yang mengatakan maknanya adalah, "Berilah aku

kemampuan untuk menghidupkan yang mati." Hanya saja beliau

berlaku sopan dalam meminta. Ibnu Hashar berkata, "Sesungguhnya

Ibrahim meminta agar Allah menghidupkan yang mati melalui

tanlannya. Oleh sebab itu dalam jawabannya Allah berfirman, 'Lalu

cincanglah semuanya olehmu' ."

Ibnu At-Tin meriwayatkan dari sebagian orang yang tidak dapat

dijadikan pedoman batrwa makna perkataan 'hatiku' adalah seorang

laki-laki shalih yang menemaninya. Ibrahim meminta hal itu kepada

Allah. Lebih fatal lagi apa yang dinukil Imam Al Qurthubi dari

sebagian kaum shufi bahwa Ibrahim meminta kepada Tuhannya untuk

memperlihatkan kepadanya bagaimana Dia menghidupkan hati.

Sebagian berpendapat maksudnya adalah ketenangan hati dengan

sebab banyaknya dalil. Sebagian lagi mengatakan bahwa maksudnya

adalah disukai menanggapi kembali pertanyaan.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang makna

sabdanya, "Kita lebih patut untuk syak (ragu)." Sebagian ulama

berkata, "Kita lebih merindukan untuk melihat peristiwa itu daripada
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Ibrahim." Sebagian lagi berkata, "Maknanya, apabila kita tidak ragu

maka Ibrahim lebih patut lagi untuk tidak ragu." Maksudnya,

sekiranya keraguan mungkin terjadi pada para nabi niscaya aku lebih

patut untuk ragu daripada mereka. Sementara kalian telah mengetahui

bahwa aku tidak ragu. Maka ketahuilah Ibrahim tidak pernah ragu.

Beliau SAW mengucapkannya karena towadhu' (rendah hati), atau

sebelum Allah memberitahukan bahwa dirinya lebih utama daripada

Ibrahim AS. Perkara ini seperti sabda beliau SAW dalam hadits Anas

yang dikutip Imam Muslim, * t;-,'Pj y il' ,,Le ',#,'Jn:/v3 ':i

etp.lSri iLi ,{-i, (Seorang taki-laki berlcota kepada Nabi SAW,

'Wahai seboik-baik monusia'. Beliau bersabda, 'Itu odalah

Ibrahim'.).
Dikatakan bahwa latar belakang hadits adalah ketika ayat

tersebut turun, maka sebagian orang berkata, "Ibrahim mengalami

keraguan sementara nabi kita tidak pernah ragu." Perkataan ini sampai

kepada Nabi SAW maka beliau bersabda, "Kita lebih patut untuk

ragu daripada Ibrahim." Maksudnya, apa yang menjadi kebiasaan

seseorang ketika membela oftIng lain. Dimana seseorang biasa

berkata, "Apapun yang akan engkau katakan tentang si fulan, maka

tunjukkanlah perkataan itu kepadaku." Tujuannya adalah; jungan

engkau berkata demikian.

Sebagian mengatakan bahwa maksudnya adalah; kita adalah

umatnya yang mungkin mengalami keraguan. Hanya saja lbrahim

tidak mengalami hal serupa karena seorang nabi adalah ma'shum. Ada

pula yang berkata, "Maksudnya bahwa Nabi SAW bersabda, 'Perkara

yang kalian anggap Ibrahim telah ragu maka ia lebih patut terjadi

padaku, karena itu bukanlah keraguan, tetapi hanya permohonan

penjelasan,.,, Sebagian pakar bahasa Arab mengatakan bahwa kata

yang mengacu pada pola 'afol' (yuk-i kata yang menunjukkan

perbandingan) terkadang berfungsi untuk menafikan suatu makna dari

dua perkara sekaligus. Seperti firman Allah, "Apakah merekn yang

tebih baik atau kaum tubba'. " Yakni, tidak ada kebaikan pada kedua

kelompok tersebut. Begitu pula perkataan seseorang, "Syetan lebih
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baik daripada si fulan." Yakni tidak ada kebaikan pada keduanya. Atas

dasar ini, maka makna sabda beliau SAW, "Kita lebih patut syak

(ragu) daripada lbrahim", yakni tak ada keraguan pada kita
semuanya.

Ibnu Athiyyah berkata, "Ath-Thabari menyebutkan dalam

tafsirnya seraya berkata, 'Sebagian mengatakan bahwa Ibrahim ragu

tentang kekuasaan Allah'. Lalu dia menyebutkan atsar Ibnu Abbas

dan Atha'. Akan tetapi menurut saya, makna atsar Ibnu Abbas adalah

bahwa itu merupakan ayat yang paling memberi harapan, karena di

dalamnya terdapat penghibaan kepada Allah serta permohonan

kehidupan di dunia. Atau iman itu telah mencukupi meskipun hanya

bersifat global. Adapun makna perkataan Atha', 'Telah masuk ke hati

Ibrahim sebagian yang biasa masuk ke hati manusia', yakni usaha

untuk dapat melihat langsung." Selanjutnya, dia berkata, "Adapun

hadits tersebut dibangun atas dasar penafian syaft (keraguan). Lalu
yang dimaksud dengan syak (keraguan) di sini adalah bisikan-bisikan

hati yang tidak menetap. Adapun syak menurut istilah, yaitu bimbang

di antara dua perkara tanpa dapat menentukan sikap pada salah

satunya, maka dipastikan yang demikian tidak mungkin ada pada

seorang kesayangan Allah. Sebab perkara itu mustahil ada pada

seseorang yang dalm hatinya sudah tertanam keimanan yang kuat.

Maka bagaimana dengan orang yang telah mencapai tingkat

kenabian." Kemudian dia berkata, "Disamping itu, karena kandungan

pertanyaan ini adalah tentang proses, maka hal itu menunjukkan

bawha dalam diri penanya telah tertanam keyakinan mengenai dasar

perkara yang ditanyakan, seperti dikatakan, 'Bagaimana ilmu si

fulan?' Kata 'bagaimana' pada ayat itu berkenaan dengan proses

bukan tentang kemungkinan Allah menghidupkan. Karena hal ini

sudah diketahui dengan pasti dan mantap."

Menurut Ibnu Al Javzi, bahwa Nabi SAW 'lebih patut' daripada

Ibrahim karena sikap kaumnya yang telah mendustakan dan

menolaknya merasa heran dengan hari kebangkitan. Oleh karena itu,

seakan-akan beliau SAW bersabda, "Aku lebih patut memohon apa

yang dimohon oleh lbrahim, karena hebatnya perkara yang aku alami
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bersama kaumku yang mengingkari kehidupan setelah mati dan

karena pengetahuanku bahwo Allah lebih mengutamakan diriku. Aksn

tetapi aku tidak akan memohon hal itu."

U# t ji Jt-l (Dia berkata, "Tidsk yakinkah engkau?"). lni

adalah pertanyaan untuk menguatkan apa yang telah ada. Alasannya

karena Ibrahim bertanya tentang proses, dan hal ini memberi asumsi

bahwa beliau telah meyakini adanya kehidupan setelah kematian

(kebangkitan).

,#',4,4i *.(Aku tetah meyakininya, akan tetopi agar

hatiku tetap mantap). Maksudnya, untuk menambah ketenangan

dengan melihat secara langsung yang masuk dalam keyakinan hati.

Sebab dalil-dalil yang semakin banyak akan lebih memberi

ketenangan hati. Seakan-akan beliau berkata, "Aku meyakini, tetapi

melihat secara langsung memiliki makna tersendiri."

Iyadh berkata, "Ibrahim tidak pernah ragu bahwa Allah mampu

menghidupkan yang mati. Akan tetapi beliau menginginkan

kemantapan hatinya dan menghilangkan bisikan-bisikan hati dengan

cara melihat langsung proses kehidupan kembali. Maka tercapailah

ilmu pertama tentang kejadiannya, lalu beliau menginginkan ilmu

kedua yaitu tentang proses dan melihat secara langsung. Ada juga

kemungkinan beliau memohon tambahan keyakinan meski tidak ada

keraguan sebelumnya, karena kekuatan ilmu itu bertingkat-tingkat.

Oleh karena itu, Ibrahim ingin meningkat dari ilmu yaqin (keyakinan

berdasarkan ilmu) kepada ainul yaqin (keyakinan berdasarkan

penglihatan).

. t-ji\r?';t (Dan semoga Atlah merahmati Luth...).

Pembahasan mengenai hal ini akan disebutkan pada kisah Nabi Luth.

gfi-tr |*\'d";- 4 6'J* 5,3 e 4 ji 6d ironya aku

mendekam di penjara selama yang dialami Yusuf niscaya aku al<nn

menjawab/menuruti [seruonJ orang yang menyerz). Yakni, aku akan

segera menyambut ajakan untuk keluar dari penjara tanpa meminta

pembersihan nama baik terlebih dahulu. Beliau menyatakan batrwa
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Yusuf AS memiliki kesabaran yang luar biasa karena tidak mau segera

keluar dari penjara. Nabi SAW mengucapkan perkataan ini karena

slkap tawadhu' (rendah hati). Sikap tawodhu' tidak menurunkan

martabat seorang yang memiliki kedudukan tinggi, bahkan justru

menambah dan meninggikan kemuliaannya.

Sebagian mengatakan bahwa ucapan di atas sejenis dengan

sabdanya, ',;;- * g'l*tt 1 (Janganlah kalian mengutamokan aku

atas Yunus). Namun, sebagian berpendapat bahwa semua perkataan

ini diucapkan Nabi SAW sebelum diberitahu bahwa dirinya lebih

utama dari semuanya. Masalah ini akan dijelaskan pada kisah Nabi

Yusuf.

13. Firman Allah, tbj, OtV orS Uyfv*'i?qt 1i\,i"Dan
Ceritakanlah (Hai Muhommad kepada Mereka) Kisah Ismoil Oang

Tersebut) dalam Al Qur'an. Sesungguhnya Dia adalah Seorang

yang Benar Janiinya." (Qs. Maryam [19]: 54)

f\

r?-,

t.
l-t'-,1

\-1
t.l-rsl \o;'; ) Fj

'€*'€t
3373. Dari Salamah bin Al Akwa' RA, 'Nabi SAW melewati

sekelompok suku Aslam sedang berlomba-lomba memanah.

Rasulullah SAW bersabda, 'Memanahlah wahai ansk-anak

(keturunan) Ismail, karena sesungguhnya bapak kalian adalah

seorong (yong mohir) memanah. Memanahlah dan aku bersama

keturunan si fulan' ." Dia berkata, *Salah satu dari kedua kelompok itu
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menahan tangan-tangan mereka (untuk memanah). Maka Rasulullah

SAW bersada, 'Mengapo kalian tidak memanah?' Mereka berkata,

'Wahai Rasulullah, kami memanah sementara engkau bersama

mereka?' Beliau SAW bersabda, 'Memanahlah dan aku bersama

kalian semtto'."

Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "Dan ceritalcanlah (hai Muhammad kepada

mereka) kisah Ismail (yang tersebut) dalam Al Qur'an. Sesungguhnya

dia adalah orang yang benar janjinya"). Pada bagian akhir
pembahasan tentang kesaksian telah disebutkan faktor yang

menyebabkan beliau dinamai shaadiqul wa'di (orang yang benar
janjinya).

Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Salamah bin Al
Akwa', "Memanahlah wahai anak-anak (keturunan) Ismail."
Penjelasannya telah disebutkan pada bab "Motivasi Untuk Memanah"
dalam pembahasan tentang jihad. Hadits ini dijadikan hujjah oleh
Imam Bukhari bahwa penduduk Yaman berasal dari keturunan [smail,
seperti akan dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang

keutamaan.

ir)Lj l, t Ut2 pan aku bersoma putra sifutan). Dalam riwayat

Al Kasymihani disebutkan, iDt-i * y;:?s lOan aku bersama

keturunan si fulan) dan inilah yang tercantum dalam pembahasan

tentang jihad. Sebagian berpendapat bahwa yang benar adalah versi
pertama berdasarkan sabda beliau SAW dalam hadits Abu Hurairah,

tJili /.1 t til5 qOan alat bersama putra Al Adra). Penjelasan tentang

nama putra Al Adra' telah dikemukakan pada pembahasan tentang
jihad. Adapun sebagian berita-berita tentang lsmail telah disebutkan

terdahulu.
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14. Kisah Ishaq bin IbrahimAlaihimassalam.

orl4

*tYh' *u 4t,f;;;
Sehubungan dengan masalah ini dinukil dari

Abu Hurairah dari Nabi SAW.

fi. .. t t c,

"Yts -P ,Jt q
Ibnu Umar #

Keterangan:
(Bab kisah Ishaq bin lbrahim alahimassalam). Ibnu Ishaq

menyebutkan bahwa ketika Hajar mengandung Ismail maka Sarah

merasa cemburu, lalu dia pun mengandung Ishaq dan melahirkan

bersama-sama. Kedua anak ini tumbuh menjadi dewasa. Namun,

sebagian Ahli Kitab mengatakan hal yang berbeda. Menurut mereka
perbedaan masa kelahiran keduanya adalah l3 tahun.

:, o., n, ,i;";, fr3 ,* U.t y(Sehubungan dengan masalah ini dinukil

dari lbnu Umar dan Abu Hurairah). Seakan-akan Imam Bukhari
hendak menyitir hadits Ibnu Umar yang akan disebutkan pada kisah
Yusuf dan hadits Abu Hurairah yang akan disebutkan pada bab

berikutnya.

Ibnu At-Tin berkata, 'olmam Bukhari tidak menemukan sanad

hadits keduanya sehingga dinukil melalui sanad yang mursol. "
Pernyataan ini sangat ganjil dan hanya diucapkan oleh mereka yang
tidak mengerti maksud Imam Bukhari. Sebab konsekuensinya bahwa

dalam kitab Shahih-nya Imam Bukhari menyebutkan satu hadits yang

tidak beliau ketahui sanad-nya tetapi tetap disebutkan melalui jalur
yang mursal. Padahal Imam Bukhari tidak memiliki kebiasaan

demikian sehingga bab ini dipahami seperti itu.

Perkataan senada dikemukakan oleh Al Karmani,
"Perkataannya, 'padanya 

-yakni 
pada bab ini- terdapat hadits dari

riwayat Ibnu Umar tentang kisah Ishaq bin Ibrahim AS. Imam
Bukhari menyitir hadits itu secara global tanpa menyebutkannya

secara khusus, sebab hadits tersebut tidak memenuhi kriteria hadits

shahih dalam kitabnya." Akan tetapi perkara yang sebenarnya bukan

demikian seperti yang telah saya jelaskan.
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ls. i'iJ-I i ,tn't-alj rsr- b'41qfu'"t t\"t# € 71 "aAa*att

Kamu Hadir ketika Ya'qub Kedatangan (Tanda-tanda) Maut -
Hingga Firman-Nya- Dan Kami Honya Tunduk Patuh kepada-

Nya." (Qs. Al Baqarah [2] : 133).

.\ ,i" ri1 7>,-)lr ,l
3374. Dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah

RA, dia berkata, "Dikatakan kepada Nabi SAW, 'Siapakah manusia

paling mulia?' Beliau bersabda, 'Yang paling mulia di qntaro merekn

adalah yang paling bertaloua'. Mereka berkata, 'Wahai Nabi Allah,

bukan ini yang karni tanyakan kepadamu'. Beliau bersabda, 'Manusia

paling mulia odalah Yusuf Nqbi Allah, anak dari Nabi Allah, anak

Nqbi Allah, anak kekasih Allah'. Mereka berkata, 'Bukan tentang ini
yang kami tanyakan kepadamu'. Beliau bersabda, 'Apakah yang

kalian tonyakan kepadaku tentang keturunan Arab?' Mereka

menjawab, 'Benar!' Beliau SAW bersabda, 'Orong paling baik di
ontara kamu pada masa jahiliyah adalah yang terbaik di antara kamu

dalam Islam jika dia memqhami agomo'."

Keteranqan Hadits:
(Bab adakah kamu hadir ketika Ya'qub kedatangon [tanda-

tandal maut, ketika dia berkata kepada anak-anahtya...). Imam

Bukhari menyebutkan hadits Abu Hurairah RA, "Manusia paling
mulia adalah Yusuf Nabi Allsh, anak Nabi Allah". Hubungannya
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dengan judul bab dari sisi kesesuaiannya dengan ayat dalam

menjelaskan nasab Yusuf AS. Dalam ayat tersebut terkandung

keterangan bahwa Ayyub berbicara dengan anak-anaknya saat akan

meninggal dunia. Beliau memotivasi untuk tetap komitmen dalam

Islam. Anak-anaknya berikrar kepadanya untuk tetap menyembah

sesembahan bapaknya dan sesembahan bapak-bapak-yu; Ibrahim,

Ismail dan Ishaq. Di antara anak-anak Ya'qub adalah Yusuf AS. Lalu

hadits tersebut menjelaskan nasab Nabi Yusuf AS bahwasanya beliau

adalah putra Ya'qub bin Ishaq bin lbrahim. Hadits tersebut

menjelaskan pula bahwa keempatnya adalah nabi-nabi dalam satu

urutan.
'i"11"&;i galing mulia di antara merekn adalah yang paling

bertalcwa). Hal ini selaras dengan firman Allah dalam surah Al

Hujuraat l49l ayat n,!r;:11' q "&;I';sl lsrtrrgguhnya orans

paling mulia di antara ksmu adalah yang paling bertalcwa).

i-; 'n ji- f-J;rt;!o ;Sa .uu tbf;i il' U U ,ri6 (Mereka

berkato, 'Wahai Nqbi Allah, bukan ini yang komi tanyakan

kepadamu'. Beliau bersabda, 'Monusia paling mulia adalah Yusuf).

Jawaban pertama berkenaan dengan kemuliaan dari sisi amal shalih.

Sementara jawaban kedua berkenaan dengan kemuliaan nasab (garis

keturunan).

i:;St yli'"# (Apakah tentang keturunan Arab). Maksudnya,

asal usul yang mereka menisbatkan diri kepadanya dan berbangga

dengannya. Hanya saja disebutkan dengan lafazh ma'adin (tambang)

karena mereka memiliki kesiapan yang berbeda-beda. Atau mereka

diserupakan dengan'tambang' karena keberadaan mereka sebagai

wadah bagi kemuliaan, sebagaimana 'tambang' adalah wadah bagi

batu-batu mulia.
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16. q i:ra:'Je'St t il:) "631 3 
: f ;1, l*ar o i?i,"' *s.',5$ \ G j )

U I 
j 'tt 

r ,, ;i t 1s oi tl y'o ;r, oG t* o k# ?'i 'nar ';. ,tAr ;: 2!
. ,od'- t-i-o o. tioi. t ."- "|i' ttl ., o ,2. to . L,"a.

{r&It Urh"tl a/rl.dl ;,c LrUlIl 4rlrl )! itl41.9 oL.aiU JyNbl-./Ut 1lg!gs"".p

UrdrSt'}.i,;el lk "pon (Ingattah Kisah) Luth, ketika Dia Berkata

kepada Kaumnya, "Mengopa Kumu Mengerjakan Perbuatan Keji
itu Sedang Kamu Melihat(nya)? Mengapa Kamu Mendatangi Lski-

Laki untuk (Memenuhi) Nafsu (Kamu), Bukan (Mendatongi)

ll/anita? Sebenarnya Kamu Adaluh Kaum yong Tidak Mengetohui
(Akibat Perbuatan Kamu)". Maka tidak Lain Jawaban Kaumnya

Melainkan Mengotakan, "Usirlah Luth Beserta Keluarganya dari
Negeri Kamu; Karena Sesungguhnya Mereka itu Orang-Orang

yang (Mendakwahkan Dirinya) Bersih". Maka Kami Selamatkan
Dia beserta Keluarganya, kecuali Istrinya. Kami Mentakdirkan Dia
termasuk Orang-Orang yang Tertinggal (Dibinasakan). Dan Kami
Turunkan Hujan atas Mereka (Hujan Batu), maka Amat Buruklah
Hujan yang Ditimpakan atas Orang-Orang yang Diberi Peringatan

i/2." (Qs. An-Naml l27l:54-48)

oi'^L?nt qri;-i o_ri *\'ir.,iu;l3f i' *4t
i*,f)

3375. Dari Abu Hurairah RA bahwa

"Semogo Allah mengampuni Luth, sungguh

pelindung yang kuat."

Jt e 2V o5',rl L )J.

Nabi SAW bersabda,

dia berlindung kepada

Keteransan Hadits:
(Bab dan [ingatlah kisahJ Luth, ketika dia berkata kepada

kaumnya, "Mengopa ksmu mengerjakan perbuatan keji 
-hinggafirman-Nya- Amat buruklah hujan yang ditimpokan atas orang-

orang yang diberi peringatan itu"). Dikatakan beliau adalah Luth bin
Harun bin Tarikh, saudara laki-laki Ibrahim AS. Allah telah

menceritakan kisah Luth ini bersama kaumnya dalam surah Al A'raaf,
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Huud, Asy-Syu'araa', An-Naml, Ash-Shaaffaat, dan surah-surah yang
lain.

Ringkasnya, kaum Luth melakukan perbuatan yang belum
pernah ada sebelumnya, yaitu hubungan biologis dengan sesama laki-
laki (homoseksual). Maka Luth mengajak mereka kepada Tauhid dan

menghentikan kebiasaan keji tersebut. Namun, mereka keras kepala
dan tidak mau berhenti. Tak seorang pun di antara mereka yang mau
menghiraukan seruan Luth. Kaum ini tinggal di suatu kota yang

bernama Sadum, yaitu negeri penghujan di wilayah Syam. Ketika
Allah hendak membinasakan mereka, diutuslah Jibril, Mika'il dan

Israfil kepada Ibrahim AS, lalu Ibrahim menjamu mereka dan

terjadilah peristiwa yang dikisahkan oleh Allah dalam surah Huud.
Selanjutnya, para malaikat pergi ke tempat Luth dan beliau pun

menjamu mereka. Namun, beliau khawatir gangguan kaumnya
sehingga berusaha menyembunyikan berita tentang tamunya. Akan
tetapi istrinya membuka rahasia tersebut, maka mereka mendatangi
Luth dan mengecamnya karena telah menyembunyikan tamunya.
Mereka mengira telah mendapat keuntungan besar dengan kedatangan

tamu-tamu Luth. Akhirnya, Allah membinasakan mereka di tangan

Jibril. Kota-kota mereka dibalikkan setelah Luth dan keluarganya
keluar dari kota tersebut. Hanya saja istri Luth tidak dapat keluar dan

tetap bersama kaumnya. Atau ia keluar bersama Luth, tetapi tetap

tertimpa adzab. Jibril membalikkan kota-kota mereka dengan ujung
sayapnya, maka bagian atas menjadi bagian bawah, lalu tempat itu
menjadi danau berair busuk, tak ada mamfaat yang dapat diambil dari
aimya dan demikian pula yang disekitarnya.

:-y f't i;*ji i6lr ll. h' 'rii- lsemoga Attah mengampuni

Luth, sungguh ia berlindung kepada pelindung yang kuat). Yakni
kepada Allah SWT. Beliau SAW hendak menyitir firman Allah dalam

surah Huud I l] ayat 80, ll3 ,-J') ,4*:i'ti;'F #r;)ot'l
(Seandainya aku memiliki kehtatan [untuk menolak kamuJ atau kalau
aku dapat berlindung kepada pelindung yang kuat [tentu aku
lakukan).

,IO4 
- TATIII'L BAARI



Dikatakan, tak seorang pun di antara kaum Luth yang nasabnya

bersatu dengan Luth. Sebab mereka berasal dari Sadum sedangkan

Luth berasal dari Syam. Adapun asal usul Ibrahim dan Luth adalah

dari Irak. Ketika Ibrahim hijrah ke Syam maka Luth turut hijrah

bersamanya. Lalu Allah mengutus Luth untuk penduduk Sadum. Luth

berkata, "Sekiranya aku memiliki kekuatan atau kerabat maupun

keluarga niscaya aku akan meminta bantuan kepada mereka untuk

melawan kamu membela para tamuku." Oleh karena itu, disebutkan

pada sebagian jalur hadits ini 
-seperti 

dikutip oleh Imam Ahmad dari

Muhammad bin Amr dan Abu Salamah dari Abu Hurairah- dari

Nabi SAW, beliau bersabda, ,jd .+i-r.e f't JL,:)I )i;:.;1,3vS.'oi'i'56

:'i 4 a:':! 
€'vr # ir,'6i';t'$:P^b * ry; :.f f) iiniu" os is$

(Luth berkata, 'Sekiranya aku memiliki kekuotan melawan kalian atau

aku berlindung kepada pelindung yang kuat'." Lalu beliau SAW

bersabda, "Sungguh ia berlindung kepada pelindung yang kuat,

nomun mal<sudnya adalah keluarganya. Tidaklah Allah mengutus

seorang nabi melainkan berasal dari keluarga terhormat di antara

kaumnya).Ibnu Mardawaih menambahkan dari jalur lain, )'i e* 11
':)t ]A) 'Ollrr l'j'1 ,7:' (Tidakkah kalian memperhatikan perkataan

kaum Syu'aib, 'Kalau bukan kareno keluargamu niscaya kami akan

merajammu').

Sebagian ulama mengatakan bahwa makna sabda beliau SAW,
"sungguh ia berlindung kepada pelindung yang kuat", yakni kepada

keluarganya. Akan tetapi beliau tidak berlindung kepada mereka.

tetapi mencari perlindungan dari Allah. Akan tetapi makna pertama

lebih tepat berdasarkan penjelasan yang telah kami kemukakan.

An-Nawawi berkata, "Mungkin karena beliau panik menghadapi

urusan tamunya, maka beliau pun mengucapkan perkataan itu. Atau

beliau berlindung kepada Allah secara batinnya, lalu menampakkan

perkataan ini kepada tamunya dengan tujuan meminta pengertian

mereka." Keluarga dinamakan 'ar-rukn'(tonggak) karena ia menjadi

sandaran dan perlindungan. Maka keluarga diserupakan dengan
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gunung yang tertancap kokoh, karena kekuatan mereka dalam

melakukan pembelaan. Pada bab berikutnya akan disebutkan

penafsiran kata' ar -rukn' dengan lafazh lain.

t7 . o j$i ?,;' 
"8\ Jo o ;a:;r -u 

j ,1i iE tli u Maka ratkato para

{Jtuson itu Datang kepada Kaum Luth, beserta Pengikut-

Pengikutnyo. Dia Berkata, "sesungguhnya Kamu adalah Orang'

Orang yang Tidak Dileenal.'(Qs. AI llijr [15l:62)

"i,4j e:fi'J .t # :(ith xfrt'&\ a ?, $s'r)
.:-^?i^',$;a1 .7t :1rris) .o-if-,()i#) .:t, "n/-rt

*H:Q#) ''"*a.<q$.)
Biruloihi (pelindungnya): Orang-orang yang bersamanya,

karena mereka adalah kekuatannya. Tarknnuu: Condong. Kata

anlrarahum-nakorohum-istankarahum semuanya memiliki makna

yang sama. Yuhra'uun: Bergegas-gegas. Daabir: Akhir. Shaibah:

Kebinasaan. Lilmutawassimin: Untuk orang-orang yang memandang.

Labis abil: Sungguh berada di jalan.

6'"i ui€)
3376. Dari Al Aswad dari Abdullah RA, aiu Uotutu, i*ub,

SAW membaca 'fahal min muddakkir' (maka adakah orang yang mau

mengambil pelajaran). "

Keterangan:
(Bab maka tatlala para utusan itu datang kepada kaum Luth,

beserto pengikut-pengikutnya. Dia berkata, "Sesungguhnya kamu

adalah orong-orong yang tidak dikenal"). Maksudnya, Luth AS tidak

mengenali mereka.
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'n;'ie\'at,.'i;., (f 'q (B i r u kn i h i [p e I i n d u n gny al : O r a n g - o r a n g

bersamanya, karena mereka adalah kelruatannya). Ini adalah
penafsiran Al Farra'. Abu Ubaidah berkata, 'fotawolla bi ruknihf'dan
'fatawalla bijanibihf' adalah sama, maksudnya adalah sisinya.

Disebu&an dalam firman-Nya datam surah Huud [l l] ayat 80, q2ti ji

:-9 f't iy {,nro" kolau aht dapat berlindung lcepada lceluarga yang

kuat ftentu aku lakukanJ), yakni keluarga yang mulia dan kuat.
Demikian Imam Bukhari menyebtkan kalimat ini dalam kisah Nabi
Luth. Namun dia ragu bahwa riwayat tersebut berkaitan dengan kisah
Nabi Musa, sehingga kata ganti yang dimaksud kembali kepada
Fir'aun. Hal itu karena kisatr tersebut disebutkan setelah kisah Nabi
Luth. Dimana Allah menyebutkkan firman-nya di akhir kisah Luth
dalam suratr Adz-Dzaariyaat [51] ayat 37, o.ie;-&j.-it U-rr,49 fk;i
;-.fitari;ir (Dan Kami tinggalkan pada negeri itu sua'tu tanda bagi

orang-orang yang takut lcepada siksa yang pedih). Kemudian dalam
ayat selanjutnya Allah berfirman, oGi-L: tt'*i JiiAa'ri\l '.i Cj
*iig s$ (Daniuga pada Musa puaopot tondo-trnda kekuasaan

AllahJ kctilra Kami mengutusnya kepada Fir'aun dengan membowa
mkjizat yang nyata. Maka dia [Fir'aunJ berpaling [dari imanJ
bersama tentaranya). Atau dia menyebutkannya berurutan dengan
firman Allah tentang kisah Nabi Luth dalam surah Huud [l l] ayat 80,

:-y t'3 rll.*:t,ii lltau kalau aku dapat berlindung kepada

keluarga yang kuat [tentu alru lakukan).
,yl*S :U37) (Tarkanuu: Condong). Abu Ubaidah berkata,

"Firman Allah dalam surah Huud [l I] ayat 113, ryijl ,-!t ,]l.tyfi \i
(Dan janganlah kamu cenderung kepada orang-orang yang zhalim).
Maksudny4 jangan condong dan cenderung kepada mereka. Jika
kamu mengatakan,'rakantu ilaa qaulika' artinya saya senang dan
menerima pendapatmu. Pada dasarnya ayat ini tidak berkaitan dengan
kisah Nabi Luth. Saya melihat bahwa penulis menyebutkan ayat
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tersebut, karena ada kata rulcnun (oJ-,), karena dia juga menyebutkan

dalam kalimat lainrEi 1j]'
"t-.l j "e:SYJb 

e-J,J9 i,;:6 (Kata "anknrahum-noksrahum-

istankarahum" semuanya memiliki makna yang samo). Abu Ubaidah

berkata, "Nakarahum, anknrahum, dan istanknrahurn memiliki makna

yang sama. Ketidaktahuan dari Ibrahim ini bebeda dengan

ketidaktahuan dari Luth. Karena Ibrahim tidak mengenal mereka

karena mereka tidak memakan makanan beliau. Sedangkan Luth tidak

mengenal mereka karena mereka tidak memperhatikan kedatangan

kaumnya kepada mereka. Meskipun demikian kisah lbrahin ini

berkaitan dengan kisah Luth AS."

t * ,....a-, O -*:tr> (Yuhr a' un: Ber ge gas -ge gas). Abu Ubaidah

berkata, "Yuhra'uun ilaihi artinya mendorong atau menganjurkan

kepadanya. Ada juga yang berpendapat bahwa makna yuhra'uun

adalah cemas disertai bergegas-gegas.

?l:1"-+t5y (Daabir: Akhir). Abu Ubaidah berkata dalam

menafsirkan firman Allah, )S-; -,-;ti ii( lyaitu bahwa mereka)

Maksudnya, yang paling akhir dari mereka.
! 'ri. i,.al.ii :1T>,1c1 (Shaibah: Kebinasaan). Ini adalah penafsiran

firman Allah dalam surah Yaasiin 136) ayatZO,'l:t'-,r, ry \\UG ot

(Tidak ada sil<saan atas merekn melainkan satu teriakan suqro sajo).

Saya tidak tahu sisi masuknya ayat tersebut dalam pembahasan ini.

Namun, mungkin Imam Bukhari mengisyaratkan kepada firman Allah

dalam surah Al Hijr [15] ayat T, q#i;*! &:b\t (Maka merekn

dibinasakan oleh suara keras yang mengguntur, ketika matahori akan

terbit). Sesungguhnyaayat ini berkenaan dengan kaum Nabi Luth-

Util.4q,fi) (Lilmutawassimin: Untuk orang-orang yang

memandang). Al Farra' berkata tentang firman Allah dalam surah Al

Hijr tl5l ayat 75,'4,#_:u-1 q, 4"o1 lSesungguhnya pada yang

demikian itu benar-benar'terdapat tanda-tanda (kekuasaan Kami)
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bagi orang-orang yqng memperhatiknn tonda-tanda), yakni orang-

orang yang berpikir. Ada yang mengatakan bagi orang yang

memperhatikan dengan seksama. Abu Ubaidah berkata, "Yaitu bagi

orang yang melihat dengan teliti."

,P-H ,(g) (Lobisabil: Sungguh berada diialan).Ini adalah

penafsiran Abu Ubaidah. Maksud kata ganti pada kalimx4fs dalam

kalimat e ,# S[ adalah "kota-kota kaum Nabi Luth". Ada juga

yang berpendapat "ayat-ayat". Kemudian Imam Bukhari menyebutkan

hadits Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, "Nabi SAW membaca'fahal

min muddakkir'(maka adakah orang yang mau mengambil pelajaran).

Hal ini akan dijelaskan dalam tafsir surah Al Qamar.

Catatan
Penafsiran ini hanya terdapat dalam riwayat Al Mustamli.

Setelah kisah ini, Imam Bukhari tentang kisah kaum Tsamud

dan Nabi Shalih. Kisah ini pada tempatnya disebutkan setalah kisah

kaum Ad dengan Nabi Hud. Sepertinya sebab Imam Bukhari

menyebutkannya adalah karena ketika dia menyebutkan penafsiran-

penafsiran dalam surah Al Hijr, maka yang terakhir adalah firman

Allah, 4,vi f\,'*rr>i os'of: 4'iv.ift;!).i ebi * # q,
3plir j+;llt;-bl'e'i-? ut w fNwr'&#o (Dan

sesungguhnya kota itu benar-benar terletak di jalan yang masih tetap

(dilalui manusia). Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar

terdapat tanda-tanda (kekuosaan Allah) bagi orang-orang yang

beriman. Dan sesungguhnya adalah penduduk Aikah itu benar-benar

kaum yang zalim, moka Kami membinasaknn mereka. Dan

sesungguhnya kedua kota itu benar-benar terletak di jalan umum

yong terang. Dan sesungguhnya penduduk-penduduk kota Al Hijr
telah mendustakan rasul-rasul....) lalu datang kisah Tsamud, yaitu

penduduk kota Hijr dalam surah ini setelah kisah kaum Nabi Luth,

tetapi antara kisah keduanya diselingi dengan kisah penduduk Aikah

secara singkat.
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18. L,,jir afr'fr\\itq,& # il".qm*oh Kamu Hadir Ketika

Yo'q ub Kedatangan (Tanda-tanda) Mauf'.
(Qs. AI Baqarah [2]: 133)

:ir-; Jt*3f h' * ,it,f tiL?nt -qr;3 it,f
et;\i ,tc*,,\i *fr- i |f ; F,*t /: ff,';, eft

rYtur W
3382. Dari Ibnu Umar RA, dari Nabi SAW, bahwa beliau

bersaMa, "Orang mulia, anak orang mulia anak orang mulia; Yusuf

bin Ya'qub bin Ishaq bin lbrahim AS.*

ts@ss:
(Bab adakah kamu hadir futika Ya'qub kedatangan [tanda-

tandal maut). Demikian judul bab yang tercantum di tempat ini, dan

ia merupakan pengulangan dari judul bab terdahulu (yakni bab ke l4).
Adapun yang benar, hadits di atas masuk dalam bab berikutnya, yaitu

kisatr Yusuf AS.

p:r-1Jr '# e,;li.O*t na;f i.'ei (Yusuf bin Ya'qub

bin Ishaq bin lbrahim). Dalam riwayat Ath-Thabarani dari Abu

Ubaidah bin Abdullah bin Mas'ud, dari bapaknya disebutkan, U.'*"'i

1'U-i O6J,,\iaito-(Yusuf bin Ya'qub bin Ishaq sang sembelihan

Altah).Dia menukil juga dari hadits Ibnu Abba", f i, l?'t{:rj6
"y:;s$ \'r?l!;i; ri ,rjri .i' 6ii ou';;\iaitu-'i'e'i,jri $#.lr
'z;t, 

"'O:i:lll,; :Jj's-hbf g,tereka berkata, 'Wahai Rasulullah,

siapalrah sayyid (tuan)?'. Beliau menjawab, 'Yusuf bin Ya'qub bin

Ishaq sang sembelihan Allah'. Mereka berkata, 'Siapakah sayyid

(tuan) di antara umatmu?' Beliau bersabda, 'Seseorang yang diberi

harta halal dan dianugerahi sifat pemurah'." Sanad hadits ini lemah.
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19. Firman Allah, $.U.Aq :i|d"i- eog'rt) "sesungguhnya

Ada beberapa Tanda Kekuasaan Allah pada (Kisah) Yusuf dan

Saudara-Saudaranya bagi Orang-orang yong Bertanya."
(Qs. Yuusuf ll2lz 7)

:-',).',tto,\,...1.o.t7o..(c..2
dutl J *-.,r p {,e dr}r ni: ;*p d..t f y 4 I y f
'* ,; ,ju l.p#f .',sv tusti;f ;'*i yi^ J2

/.' l' 1 .", it'{,' 1' U -; ',rlt 
i1'u ,Ju:tfix *

\€$3 7/t 9:6 * ,Jv *tfu b r A ,;o I' J+
.lz z
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3383. Dari Sa'id bin Abi Sa'id Al Maqburi, dari Abu Hurairah

RA, dia berkata, "Dikatakan kepada Nabi SAW, 'Siapakah manusia

paling mulia?' Beliau bersabda, 'Yang paling mulia di antara mereka

adaloh yang paling bertakwa kepada Allah'. Mereka berkata, 'Wahai

nabi Allah, bukan ini yang kami tanyakan kepadamu'. Beliau

bersabda, 'Manusia paling mulia adalah Yusuf Nabi Allah, anak Nabi

Allah, anak Nabi Allah, anak kekasih Allah'. Mereka berkata, 'Bukan

tentang ini yang kami tanyakan kepadamu'. Beliau bersabda, 'Apakah

yong kolian tanyakan kepadaku tentang keturunan Arab?' Mereka

menjawab, 'Benar!' Beliau bersabda, 'Orang yang paling baik di
antara lramu pada masa Jahiliyah adalahyang terboik di antara kamu

dolam Islam jika diafaham agama'."

Muhammad bin Salam menceritakan kepada kami, Abdah

mengabarkan kepada kami, Ubaidillah mengabarkan kepada kami,

dari Sa'id, dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, seperti itu.
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3384. Dari Aisyah RA, bahwa Nabi SAW bersabda kepadanya,

"Perintahkanlah Abu Bakar agar shalat mengimami maru$is."

Aisyah berkata, "sesungguhnya ia seorang yang songot lembut

hatinya. Kapan dia menggantikan tempotmu niscaya hatinya akan

sedih." Nabi SAW mengulangi sabdanya dan Aisyah kembali

mengulangi perkataannya. Syu'bah berkata, "Beliau SAW berkata

pada kali ketiga 
-atau 

keempat- Sesungguhnya kalian adalah

teman-teman wanita Yusuf, Perintahkan Abu Bakar.... "

+?'r j:U';i,icyj *;; o_,i ie;'1 o_(;
,y'f t3 "rrroyut--/81;W ktiryl ,,st-',.:.-:

J-, ;'=-r *'"Jllr) -fi. 6i t lj : Ja .L Ub .^t lw k,,'*'p JGj.{-)gt\t&:,);r:+ g.f ttA
.Jit J*t:ixt;

3385. Dari Abu Burdah bin Abi Musa, dari bapaknya dia

berkata, "Nabi SAW menderita sakit maka beliau bersabda,

'Perintahkan Abu Bakar agar shalat mengimami manusia'. Aisyah

berkata, 'sesungguhnya Abu Bakar seorang yang memiliki sifat

demikian' 
-Nabi 

SAW kembali bersabda seperti itu dan Aisyah juga

mengucapkan perkataan yang sama- Maka Nabi SAW bersabda,

'Perintahkan Abu Bakor, sesungguhnya kalian adalah temon-teman

wanita Yusuf'. Akhirnya Abu Bakar shalat mengimami manusia pada

masa hidup Rasulullah SAW."
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Husain berkata, "Diriwayatkan dari Za'idah,'Seorang laki-laki

yang hatinya sangat lembut'."

::rt-"1 15 i' ,k ytJ;ritl ,i$ ^-?nt'q3i;rL ,r) f
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3386. Dari Abu Hurairah RA dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "Ya Allah selamatkan Ayyasy bin Abi Rabi'ah, Ya Allah

selamatkan Salamah bin Hisyam, Yo Allah, selamatkan Al Walid bin

Al Walid, Ya Allah, selamotkan orang-orong yang tertindos di antara

orang-orong berimon, Ya Allah, keraskanlah tekanan-Mu kepada

(suku) Mudhar. Ya Allah, jadikanlah tahun-tahun merekn seperti

tahun-tohun Nabi Yusuf (peceklik). "

:'/J,'r 9t\t ;* |t J;ris ,'lG

c rrlt ,r,4"{s,)! f) iyq:V otr';i ,,Li?nt n'i-
iL\ no$sr dyi i ,'d-; a

3387. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Rasulullah SAW

bersabda, "semoga AUah merahmati Luth. Sungguh dia berlindung

kepada pelindung yang kokoh. Sekiranya aku mendekam di penjara

selama yang dialami oleh Yusuf kemudian datang kepadaku orang

yang menyeru niscaya aku akan menjawabnydmemenuhinya."

o';i?i !:L
ti r*+.,Uu

to. \., . '-.o.t i o.
4it d,[l dS ol--P G.t f

,Jy e:
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3388. Dari Masruq, dia berkata: Aku bertanya kepada ,#.,

Ruman (yaitu Ibu Aisyah RA) ketika tersebar isu tentang Aisyah.

Maka dia berkata, "Ketika aku sedang duduk bersama Aisyah. Tiba-

tiba muncul di hadapan kami seorang wanita dari kalangan Anshar

seraya berkata, 'semoga Allah membalas si fulan'. Aku berkata,

'Mengapa?' Dia berkata, 'sesungguhnya ia telah menyebarluaskan

cerita'. Aisyah berkata, 'Cerita apa?' Wanita itupun mengabarkan

kepada Aisyah. Aisyah bertanya, 'Apakah telah didengar oleh Abu

Bakar dan Rasulullah SAW?' Wanita itu menjawab, 'Benar'. Aisyah

jatuh tersgngkur dalam keadaan pingsan. Tidaklah dia sadar

melainkan telah menderita demam yang tinggi. Nabi SAW datang dan

bertanya, 'Ada apa dengan dia?' Akr,t berkata, 'Dia ditimpa demam

karena cerita yang tersebar'. Aisyah duduk dan berkata, 'Demi Allah,

jika aku bersumpah niscaya kalian tidak akan mempercayaiku. Jika

aku meminta maaf kalian tidak akan memaafkanku. Perumpaanku

dengan kalian sama seperti Ya'qub dan anak-anaknya. Hanya Allah

Yang Maha Penolong atas apa yang kalian katakan'. Nabi SAW

berbalik pergi. Lalu Allah menurunkan apa yang telah Dia turunkan.

Kemudian diberitahukan kepada Aisyah maka beliau berkata, 'Segala

puji hanya bagi Allah bukan untuk seseorang'."
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3389. Dari Ibnu Syihab, dia berkata: Urwah mengabarkan

kepadaku, bahwasanya dia bertanya kepada Aisyah RA (istri Nabi

SAW), "Bagaimana pendapatmu tentang firman Allah, 'Sehingga

apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi (tentang keimonan

mereka) dan menduga bohwa mereka telah didustakan'. Apakah

(didustakan) atau didustai?" Aisyah berkata, "Bahkan mereka

didustakan oleh kaum mereka." Aku berkata, "Demi Allah, sungguh

mereka telah meyakini didustakan oleh kaum mereka dan ini bukanlah

dugaan." Aisyah berkata, "Wahai Urwah, sungguh mereka telah

meyakini hal itu." Aku berkata, "Barangkali yang benar adalah

'mereka didustai'." Aisyah berkata, "Aku berlindung kepada Allah,

para rasul tidak pernah berprasangka demikian terhadap Tuhan

mereka. Adapun ayat ini, mereka adalah para pengikut Rasul yang

telah beriman kepada Tuhan mereka dan membenarkan para rasul itu,

tetapi mereka terus mengalami ujian dalam waktu sangat lama dan

kemenangan begitu lamban datang kepada mereka. Hingga setelah

mereka berputus dari orang-orang yang mendustakan mereka di antara

FATHI'L BAARI - 415



e''; i"f
f't'fft;'

i,:,u'.4':*\'Jt-rF
t-I-.

kaum mereka, dan orang-orang tidak beriman itu mengira bahwa para

rasul telah mendustakan pengikut-pengikutnya, maka datanglah

pertolongan Allah kepada mereka."

Abu Abdillah berkata, "Kata istai'asuu berasal dari kata ya'isa
tetapi mengacu kepada pola istaf'aluu. Kata minhu (darinya), yakni

dari Yusuf. Walao tai'qsuu min rauhillaft (Janganlah berputus asa dari

rahmat Allah). Maknanya, dari mengharap rahmat Allah.

4t r ri:; hr

c , o, to,I c I -t t ',ai^ c,.rt--,! ,-.qp- ;. -o-,, Ftsl J{l F

.rflr '#e(;\
3390. Dari Ibnu Umar RA, bahwa Nabi SAW bersabda, "Orang

mulia, anak orang mulia, anak orang mulia, anak orang mulia ; Yusuf
bin Ya'qub bin Ishaq bin lbrahim AS;'

Keterangan Hadits:
(Bab firman Allah, "Sesungguhnya ada beberapa tanda

kekuasoan Ailqh pada (kisah) Yusuf dan saudara-soudaranya bagi

orang-orang yang bertanya"). Nama-nama saudara Yusuf adalah

Rubil (yang tertua), Syama'un, Yahudza, Dani, Naftali, Kada, Usyair,

Isajir, Railun, dan Benyamin. Mereka inilah yang disebut Al Asbath.

Para ulama berbeda pendapat tentang status saudara-saudara

Yusuf ini. Sebagian mengatakan bahwa mereka adalah para nabi.

Sebagian lagi mengatakan bukan nabi, tapi yang dimaksud osbath

adalah kabilah-kabilah dari bani Isra'il. Mereka ini memiliki nabi-nabi

yang sangat banyak.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan tujuh hadits, yaitu:

Pertoma, hadits Abu Hurairah RA, "Monusia paling mulio",
yakni asal usulnya. Hadits ini dinukil melalui dua jalur dari Abdullah
bin Umar. Adapun jalur kedua dinukil dari Muhammad bin Salam dari

Abdah bin Sulaiman. Dalam V,ttab Al Mustakhraj karya Abu Nu'aim
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dikatakan bahwa Imam Bukhari menukilnya dari Utsman bin Abi
Syaibah dari Abdah.

Kedua, hadits Aisyah, "Perintahkan Abu Bakor agar shalat
mengimami manusia." Penjelasannya telah disebutkan ketika
membahas masalah imam shalat. Imam Bukhari menyebutkannya di
tempat ini secara ringkas. Hubungannya dengan judul bab terdapat
pada kalimat, "Sesungguhnya knlian adalah teman-teman wanita
Yusuf. " Allah telah menyebut kisatr Yusuf secara panjang lebar dalam
satu surah tersendiri tanpa dicampuri oleh kisah lain. tbnu Hibban
meriwayatkan dari Muhammad bin Amr dari Abu Salamah dari Abu
Hurairah dari Nabi SAw, -et, * nif\F ,4t'{rt 1! ,',L:i" ittt 'q:

i ,.( t iilt e4 6 (Semoga Allah merahmati yusuf, kalau bukan

lrarena lralimat yang diucapkannya -sebutlah aku di sisi majikanmu-
niscaya beliau tidak akan mendekam di penjara selama itu).

Ketiga, hadits Abu Musa yang semakna dengan hadits
sebelumnya. Penjelasannya telah disebutkan.

Keempat, hadits Abu Hurairah RA tentang doa ketika bangkit
dari ruku', *Ya Allah, selamatkan orang-orang yang tertindas."
Adapun penjelasannya telah disebutkan pula pada pembahasan
tentang shalat. Hubungannya dengan judul bab terdapat pada lafazh,
"Jadikanlah atas mereks tahun-tahun seperti tahun-tahun yusuf,."

Maksud tahun-tahun Yusuf adalah apa yang dikisahkan oleh Allah
berupa kemarau yang panjang (peceklik) di masa beliau AS. Sebagian
sumber mengatakan bahwa raja yang bermimpi --{alam kisah
Yusuf- bernama Ar-Rayan bin Al Walid, keturunan Laudz bin Sam
bin Nuh.

Kelima, hadits Abu Hurairah RA tentang Luth dan yusuf AS.
Penjelasannya telah disebutkan ketika membahas cerita Ibrahim AS.

Keenam, hadits Ummu Ruman (ibu dari Aisyah RA) tentang
cerita bohong yang menimpa Aisyah RA. Imam Bukhari
menyebutkannya di tempat ini karena perkataan Aisyah RA,
"Perumpaanku dengan kalian adalah seperti Ya'qub dan anak-
onaknya." Lalu disebutkan pada pembahasan tafsir surah An-Nuur
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ketika menjelaskan kisah al iJk (berita dusta) dari Aisyah RA dengan

lafazh, '&:':iui ltl{, €i a,i.i s ,"iit ,ryi'lt a'p;-;l'c.:.;lti
(Aku mencari nama Ya'qub namun tidctk menemukannya. Maka aku

berkata, 'Aku tidak menemukan suatu perumpaan antaro diriku dan

kalian kecuali Abu Yusuf.). Adapun kritik yang berkenaan dengan

sanad hadits ini akan dijawab pada perang bani Mushthaliq pada

pembahasan tentang peperangan.

Ketujuh, hadits Aisyah tentang tafsir firman Allah, "Sampai

apabila para rasul tidak mempunyai harapan lagi." Penjelasannya

akan disebutkan pada akhir tafsir Surah Yusuf.
'.iri'u (4'cJ-^|-'u tj;aZ't 4jLilLl (Kata 'istai'asuu' berasal

dari kata ,o'rro nomun mengacu kepada pola 'istafaluu'. Kata
'minhu' [darinyaJ, yalvti dari Yusufl. Pada kebanyakan riwayat

disebutkan, "Mengacu kepada pola 'ifta'aluu', akan tetapi versi

pertama lebih tepat. Dalam tafsir Ibnu Abi Hatim dari jalur Ibnu Ishaq

dikatakan, r.*-lf:,:.r rJi lfettka mereka telah berputus asa), yakni

mereka merasa putus asa terhadap Yusuf.

it+1, ,lt-it (itr g:ty tt;V ly (Janganlah berputus asa dari

rahmat Attah. Mal<sudnya, mengharap rahmqt Allah).Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah, ki 1' ?') q tJ-ili

yt :bt'q (Jongrrlah berputus asa dari rauhillah, yalcni dari rahmot

Allah).

Catatan:
Hubungan terakhir dengan judul bab adalah pemuatannya

terhadap ayat dalam surah Yusui dan masuk dalam cakupan umum

firman Allah, rr-Jl s,; i*l ilorrf a;'ti u't (Dan tidaklah kami

mengutus sebelummu melainkan beberapa laki-laki yang kami

wahyukan kepada mereka). Keberadaan Yusuf di penjara dalam waktu

yang demikian lama hingga datang pertolongan kepadanya setelah

terjadi rasa putus asa. Sebab Yusuf memerintahkan kepada pemuda
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yang lolos dari hukuman maut agar menyebut dirinya di hadapan raja

dan menceritakan kezhaliman yang dialaminya. Namun, pemuda itu

tidak menyinggung tentang dirinya kecuali setelatr 7 tahun. Rentan

waktu yang demikian lama tentu menimbulkan rasa putus asa menurut

kebiasaan yang umum.

Kedelopan, hadits lbnu Umar, "Orang mulia anak orang

mulia". Sebagaimana yang telah disebutkan. AMah (guru Imam

Bukhari) yang disebutkan pada sanad hadits ini adalatr Ibnu Abdillah

Al Marwazi. Abdushamad adalah Ibnu Abdul Warits, sedangkan

AMurratrman adalatr Ibnu AMillatr bin Dinar.

20. Firman Allah, .-41?t ?\it:r3 bt uU d't, ssu\t qi::
o2A- ,42?; .+-;bt V?r, *poo (Ingotlah Kisah) Ayyub, Kaika Dia

Menyeru Tuhannya, '(Ya Tuhanku), Sesungguhnya Aku telah

Ditimpa Penyakit dan Eng*auAdalah yang Maha Penyoyong di
Antara Semua Penyayang." (Qs. Al Anbiyaa' [2ll: 83) Urkudh:

Pukullah. Yarkudh uua: Berlari.

t-r-,
4to.).J9

'.5..J r c

,ry; * d.Ger
3391. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,
*Ketila Ayyub sedang mondi dalam keadaan telanjang, tibaaiba jatuh

padanya sehtmpulkan belalang emas. Ayrub meraupnyo (alu
meletakkan) di kainnya. Maka Tuhannya berseru kepadanya,'lYahai

Ayyub, bulrnnlah Alat telah menculatpimu sehingga tidak butuh lagi

kepada apa yang engkau lihat?' Ayytb berkata, 'Benar wahai Tuhan,

tetapi tidak ada kecuhtpan bagiht terhadap berksh-Mu' ."

,iv';q: *\t ,p C, JL,eht ,gri;) ,tj *
,*-; S-." ,ii ,4 ); J-l *? 6C--i',F'*;
'*t U ,;. :)v t,s; *'$Iri';f iS oi: t- ,t3;-,;r;tl
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Keterangan Hadits:
(Bab firman Allah, "Dan [ingatlah kisahJ Ayyub ketika dia

menyeru Tuhannya .... "). Dikatakan bahwa beliau adalah Ayyub bin
Sari bin Raghwal bin Ishu bin Ishaq bin Ibrahim. Ada pula yang
mengatakan bahwa nama bapaknya adalah Mush bin Raghwal... dan
seterusnya, atau Mush bin Razah bin Ish. Sebagian lagi mengatakan
beliau adalah Ayyub bin Razah bin Mush bin Ish. Sebagian mereka
ada yang menyisipkan Liqran antara Mush dan Ish. Sebagian ulama
muta'akhirin mengklaim Ayyub adalah keturunan Rum bin Ish.
Namun, hal ini tidak dapat dibuktikan.

Ibnu Asakir meriwayatkan bahwa ibu Ayyub adalah putri Luth
AS, dan bapak Ayyub termasuk orang yang beriman kepada Ibrahim
AS. Atas dasar ini maka Ayy.ub hidup sebelum Nabi Musa AS.
Menurut Ibnu Ishaq, pendapat yang benar adalah AySrb berasal dari
bani Isra'il dan tidak ada satupun keterangan yang benar tentang
penisbatannya, kecuali bahwa bapaknya adalah Umsh.

Menurut Ath-Thabari, Ayyub AS hidup sesudah Nabi Syu,aib.
Sementara Ibnu Abi Khaitsamah berkata, "Ayyrb AS hidup setelah
Nabi Sulaiman. Konon Ish menikah dengan Syamth (anak perempuan
pamannya yang bernama Ismail) lalu dari pernikahan itu lahirlah
seorang anak yang diberi nama Raghwal.

iu3-;n- ,or37- .qfbt'gk 1 gil udh: pukullah. yarkudhun:

Berlari). Ibnu Jarir meriwayatkan dari Syu'bah dari Qatadah tentang
firman-Nya dalam surah Shaad t38t ayat 42, u4lr}L-t\i
(hentakkan/hantamkan kakimu) dia berkata, "Ia memukul
(menghentakkan) kakinya ke tanah dan tiba-tiba muncul dua mata air.
Ia pun menjadikan salah satunya untuk minum dan yang lain untuk
mandi." Al Farra' berkata, "Firman Allah dalam surah Al Anbiyaa

l2ll ayat 12, o;b?iq p 611frba-trba mereka melarikan diri dari

ne ger inya), kata' yarkudhuun' pada ayat ini artinya lari." Ath-Thabari
meriwayatkan dari Mujahid tentang firman Allah dalam surah Al
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Anbiyaa l21l ayat 13, tr3'1'! u.tirrya janganlah kalian lari tergesa-

gesa.

,fi 6:i. (Ketika Ayyub). Dalam riwayat Imam Ahmad dan Ibnu

Hibban dari jalur Basyir bin Nahik dari Abu Hurairah RA disebutkan,

-^t 
L-, $r1 * 

-},lt afi ?nt jo U (Ketika Atlah menyembuhkan

Ayyub, maka Allah menghujaninyo dengan belalang emas).

Ltqf (Dalam keadaan telanjang). Hal ini telah dijelaskan pada

pembahasan tentang mandi.
. - 

t,o 
"i.sr.,-i h; * ; llatuh sekumpulan belalang kepadanya). Kata

iorood (belalang) adalah bentuk jamak dari kata jaraadah. Sama

seperti kata tamr (kurma) yang bentuk tunggalnya adalah tamrah.

Namun, Ibnu Sayyidih menyebutkan bahwa belalang jantan disebut

jaraad dan belalang betina disebutTaraadah.

,#- (Meraup). Yakni mengambil dengan kedua tangannya

sekaligus. Sementara dalam riwayat Basyir bin Nahik disebutkan,\iik-

(Memungut).

yi e (Di kainnya). Dalam hadits Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu

Abi Hatim disebutkan , i'^Jt ,i t})t ii'9$ y?'J'F"'q:;)'W
tV laS cry;r t;"K gloto Ayyub membentangkan ujung kainnya,

lalu mengambil belalang dan meletakkan padanya. Setiap kali satu

sisi kninnya penuh, maka beliau membentangkan sisi yang lain).

i-?r'oS3 (Tuhannya berseru kepadanya). Ada kemungkinan hal

ini terjadi melalui perantara atau ilham, atau juga tanpa melalui

perantara.

"-U. 
i,Jrtl (Dia berkata, "Benor... "). Maksudnya, benar Engkau

telah mencukupiku.

J.e 1'{t (Akan tetapi tidak ada kecukupan bagiku). Dalam

riwayat Basyir bin Nahik disebutkan,'+t4'g- U: ,Jui (Ayyub
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berkata, 'siapakah yang merasa kenyang [tidak butuhJ dari rahmat'

Mu'). Atau beliau berkata, 'AUi V (Dari karunia-Mu).

Pelaiaran vane danat diambil
l. Seseorang boleh berambisi mendapatkan hal-hal yang halal

dalam jumlah yang banyak, selama dia yakin bisa

mensyukurinya.

2. Menamai harta yang datang dari sisi ini sebagai berkah.

3. Keutamaan orang kaya yang bersyukur. Perkara-perkara ini

akan dijelaskan lagi pada pembahasan tentang kelembutan hati.

Al Khaththabi menarik kesimpulan dari hadits ini tentang

bolehnya mengambil barang yang tercecer apabila dibutuhkan.

Namun, Ibnu At-Tin menganggapi bahwa yang demikian itu khusus

bagi Nabi Ayyub. Mungkin ditanggapi kembali bahwa perbuatan itu

telah diizinkan oleh syariat kita (ika haditsnya shahih),lalu kisah di

atas dapat digunakan sebagai dalil pendamping.

Catatan
Imam Bukhari tidak mendapatkan satu hadits pun tentang kisah

Ayynb yang memenuhi kriteria hadits shahih dalam kitabnya. Oleh

karena itu, dia cukup menukil hadits di atas. Adapun riwayat paling

shahih yang berkenaan dengan kisah Aynrb adalah riwayat yang

dinukil Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Juraij --dinyatakan shahih oleh Ibnu

Hibban- serta Al Hakim dari Nafi' bin Yazid dari Uqail dari Az-

Zuhri, dari Anas, ,i;i:ptn y.e1#ii*r' *+'ttr ot

Crl;i Sut ,ov';i; pt 9t2.tX-'o€c 
,ur,l ,1 ,/,Jl-tii Ci', *-it ,A-l

,q"i:t ;7t'of u.oxjr ri; 'rb l-i;Si \t W $t |4;) u\1u ,;x
,^)b "c'A.1 el * oa'aiiyt ,*t?t *A.{* y itt rb::j of 4
'e,j V'FLo ,tu;a e\\i *lra:p ,*/;!r'\, :i ^$1t s\6
:;;rjitii'i orsi ,:tL 6 rjl 'i66 ajfi ,f '^tci ,'i; ntt airlL';W lLbb

:+LJr glar gi C".t?{ti;.ar'iilr c;i #.:;1r1 ,#,:uiit;i
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ibt-i e 4r ,l-:.Jr ,t:i g: ,:ett ",* (Sesungguhnya Ayyub AS

mendapat cobaon, beliau menialani cobaan tersebut selama I3 tahun.

Akhirnya dia dijauhi oleh kerabat dan selain kerabat, kecuali dua

laki-laki di antara sahabotnya. Kedua orang ini menienguk Ayyub

pada pagi dan sore hari. salah seorong dari keduanya berkata

kepada yang lainnya, 'sungguh Ayyub telah melakukan dosa besar,

ksrena jika tidak tentu cobaan tersebut akan dihilangkan darinya'.

Laki-laki yang satunya menyampaikan perkntaan itu kepada Ayyub'

Mendengar perkataon ini Ayyub meraso sedih dan saat itu juga beliau

AS berdoa kepada Allah. Kemudian Ayyub keluar untuk buang haiat

dan istrinya memegangi tangannya, dan begitu selesai buang haiat

ternyato istrinya terlombat menjemputnyo. Pada saat itulah Allah

mewahyukan kepada Ayyub, 'Hentakknn kakimu ke tanah'. Akhirnya

muncul mata air dan Ayyub mandi menggunakan air tersebut

sehingga sembuh seperti sedia kala. Tak lama kemudian istri Ayyub

dotang namun tidak mengenalinya lagi dan malah bertanya

kepadanya tentong keberadaan Ayyub. Maka Ayyub berkata, 'Akulah

Ayyub'. Konon AWub memiliki dua wadah; satu untuk qamh

(gandum) dan lainnya untuk sya'ir (ienis gandum yang rendah

mutunya). Lalu Alloh mengirim owon kepada Ayyub dan mengisi

wadah qamh (gandum) dengan emas hingga melimpah, dan mengisi

wadah sya'ir dengan perak hingga melimpah pula)-

Ibnu Abi Hatim menukil riwayat serupa dari hadits Ibnu Abbas,

yang disebutkan di dalamny u, '{'it;t c'iW ,F P'U'il' ilr 6r;35

r-'c-:.;i.rffJr 'Sat ,ul i,f .5iir c#r c|Ai F 1' ,p s",tjui'i.X
'# Ji *M-2 ,Jul(lUan memakaikan kepada Ayyub pakaian dari

surga. Lalu istrinya datang dan tidak mengenalinya. Istrinya berkata,

'Wahai hamba Atlah, apakah engkau melihat orang yang sedang

ditimpa cobaan di tempat ini? Mungkinkah srigala telah

membowanya pergi?' Ayytb meniawab, 'Ah, akulah orangnya).

Ibnu Abi Hatim menukil dari jalur Abdullah bin Ubaid

Umair seperti hadits Anas, tetapi pada bagian akhir disebutkan,

dari

Jel-J
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iib'.iKi ,P'4J & qi;gii I *ti iJs) (twub bersuiud dan

berkata, 'Demi kemuliaan-Mu, aku tidak akan mengangkat kepalaku

hingga Engkau menghilangkan cobaan ini dariku'. Saat itu juga
c obaan diangknt dar inya)."

Adh-Dhahhak meriwayatkan dari Ibnu Abbas, ?,i;" ;Oltr\,
tls l;-j: i-f}\'i'oi3 ,? W.* @llqh meniadiknn istri Ayyub

kembali muda sehingga melahirkan untuk Ayyub 26 anak laki-laki).
Dalam kitab Al Mubtada', Wahab bin Munabbih dan Muhammad bin
Ishaq menukil kisah yang sangat panjang. Kesimpulan dari kisah itu
bahwa Ayyub AS berada di Hauran. Beliau memiliki satu daerah

dataran dan pegunungannya. Beliau mempunyai istri, harta yang

banyak dan anak-anak. Lalu Allah mengambil semua itu darinya

sedikit demi sedikit sementara beliau tetap bersabar dan

mengharapkan balasan di sisi-Nya. Kemudian beliau ditimpa berbagai

macam penyakit hingga diusir keluar dari negerinya. Orang-orang

tidak mau menerimanya kecuali istrinya. Sang istri terus merawat

suaminya sampai harus bekerja sebagai pembantu untuk mendapat

upah demi memberi makan suaminya. Tapi lama kelamaan orang-

orang pun menjauhinya karena takut terjangkit penyakit dari Aynrb.
Akhirnya dia menjual salah satu kepang rambutnya kepada para

wanita bangsawan. Konon istri AySrb memiliki rambut panjang dan

indah. Harga rambut ini digunakan membeli makanan. Ketika

makanan itu dihidangkan, Ayyub bersumpah tidak akan memakannya

hingga istrinya memberitahukan darimana dia mendapatkannya. Maka

istrinya membuka penutup kepalanya. Melihat hal tersebut Aynrb
sangat sedih dan saat itu juga beliau berkata, "Ya Tuhanku, sungguh

aku telah ditimpa penyokit, dan Engkau adalah Maha Penyayang di
antarq penyayang." Maka Allah pun menyembuhkannya.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid bahwa Ayyub

adalah orang pertama yang terkena penyakit cacar. Dari jalur Al
Hasan disebutkan, "Sesungguhnya Iblis rnendatangi istri Ayyub dan

berkata kepadanya, 'Kalau Ayyub mau rnakan tidak mengucapkan

basmalah niscaya dia akan sembuh'. Istrinya mengajukan perkara itu
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kepada Aynrb maka dia bersumpah akan memukul istrinya seratus

kali. Ketika disembuhkan, Allah memerintahkan kepadanya untuk

mengambil mayang (tandan kurma atau yang sejenisnya) yang

terdapat padanya seratus jari-jari, lalu dipukulkan satu kali kepada

istrinya."
Sebagian sumber mengatakan, "Bahkan iblis duduk di jalan

dengan penampilan yang bagus. Iblis berkata kepada istri Ayyub,
,Apabila aku mengobatinya dan dia mau mengatakan engkau telah

menyembuhkanku, maka hal itu telah cukup bagiku'. Perkara ini

diajukan oleh istri AySrb kepada suaminya, maka terjadilah seperti

kisah di atas."

Ath-Thabari menyebutkan bahwa istri Ayyub adalah Liya binti

Ya'qub. Namun, sebagian mengatakan dia adalah Rahmah binti Yusuf

bin ya,qub. Ada pula yang mengatakan putri Ifra'im. Sebagian lagi

mengatakan dia adalah putri Misya bin Yusuf. Ibnu Khalawaih

menuturkan bahwa istri Ayyub biasa dipanggil Ummu Zaid.

Para ulama berbeda pendapat tentang lama waktu Nabi Ayyub

menjalani cobaan itu. Sebagian mengatakan l3 tahun seperti

terdahulu. Ada pula yang mengatakan 3 tahun, dan ini adalah

pendapat Ibnu Wahab. Sebagian lagi mengatakan 7 tahun. Pendapat

ini dinukil dari Al Hasan dan Qatadah. Salah satu sumber mengatakan

bahwa istri Aynrb berkata kepada Ayyub, "Mengapa engkau tidak

berdoa kepada Allah agar menyembuhkanmu?" Ayyub menjawab,
..Aku telah hidup sehat selama 70 tahun, maka mengapa aku tidak

bersabar (sakit) selama 7 tahun?" Akan tetapi yang benar adalah

pendapat pertama, yaitu beliau menjalani cobaannya selama 13 tahun.

Ath-Thabari meriwayatkan bahwa usianya adalah 93 tahun. Dengan

demikian, beliau hidup setelah sembuh dari penyakitnya selama l0
tahun.
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2t. jwt +E .r it;-t\)J * tn, os t ULl o€ 'o!1 ,-?y qr5Jt e'itt
*;e 1, i;-\t uDan CeritakanlaU'frn, Mut o**od Kepu'cla

Mereka) Kisah Musa di dalam Al Kitab (Al Qur'an) InL
Sesungguhnya Dia adolah Seorang yang Dipilih serta Seorang

Rasul dan Nabi. Dan Kami telah Memanggilnya dari Sebelah

Ksnan Gunung Thur dan Kami telah Mendekatkannya Kepada

Kami Diwaktu Dia Bermunujat kepada Kami." (Qs. Maryam [19]:
51-52). Vltita iei &;) q d #:i'^;k "Dio Berbicara

Dengannya. 'Dan Kami telah Menganugerahkan kepadanya

sebagian dari Rahmat Kami, Yaitu Saudaranya Harun Meniadi

Seorang Nabi.u (Qs. Maryam [19]: 53). Dikatakan Untuk Satu

Orang, Dua Orang dan Jamak'Najiy'(Orang Bermunajat). Dan

Dikatakan,' Khalash uu Noj iyyan', yakni Mereka Menj auh untuk
Bermunajat. Terkadang bentuk Jamaknya adalah 'Aniiyah'. 

'JG1

utk Up e i'-lf '^5&)'&-t*7 )i ,1 qr"&s"Dan seorang

Laki-laki yang Beriman Di Antara Pengikut-pengikut Fir'aun yang

Menyemb unyikan Imannya 
-hingga 

Firman-N y a- O rang-orang
yang Melampaui Batas Lagi Pendusta." (Qs. Ghaafir [40]: 28)

A*tf ir' *Ute;,uti{;?ut qr-#.G*
>\-r:) ors )* #'; , n;; Jt qL1A$ ,ilrty';L'1- a;rd

tz ..o .tz ':',. . o

:urj )r"t t?:v \6; titl :a1'1 Jw -*.;U Ji)r l;- ;k
':)'):i it-l';- dr'ri';rfs ,ei ,*'\ti;t olt urxtir tt^

.f'1:iri

1?,f ;'il- q.'ry €nt ?t ;te : u';tlt
3392. Dari Aisyah RA, dia berkata,'Nabi SAW kembali kepada

Khadijah dengan hati berdebar-debar. Lalu Khadijah membawanya

menemui Waraqah bin Naufal --dia seorang yang memeluk agama
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Nasrani, membaca injil dengan bahasa Arab- maka Waraqah

bertanya, 'Apa yang engkau lihat?' Beliau menceritakan apa yang

dialaminya. Waraqah berkata, 'Ini adalah Namus yang Allah turunkan

kepada Musa. Sekiranya aku mendapati harimu (diutus sebagai rasul)

niscaya aku akan memberimu pertolongan secara maksimal'."
Namus adalah pemilik rahasia yang menampakkan (kepada

seseorang) apa yang ia sembunyikan dari orang lain.

Keteransan Hadits:
(Bab "Dan ceritakanlah fhai Muhammad kepada mereknJ kisah

musa di dalam al kitab IAI Qur'anJ ini. Sesungguhnya dia adalah

seorang yang dipilih serta seorang rasul dan nabi 
-hingga 

firman-
Nya- bermunajat"). Dalam riwayat Abu Dzar disebutkan, "Firman
Allah, 'Dan ceritakanlah...' dan seterusnya", tanpa mencantumkan

lafazh "Bab". Lalu dalam riwayat Karimah disebutkan hingga firman-
Nya, "Saudaranya Harun sebagai seorang nabi. "

Kata najiy (yang bermunajat) dapat digunakan untuk satu orang,

dua orang dan jamak. Jika dikatakan, khslashuu najiyan, artinya
mereka menyingkir untuk bermunajat. Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah, "khalashuu najiyan", yakni mereka menyingkir untuk
bermunajat. Namun, terkadang bentuk jamaknya adalah anjiyah.

Musa adalah putra Imran bin Lahib bin Azir bin Lawi bin
Ya'qub AS. Tidak ada perbedaan pendapat tentang nasabnya. As-Sudi
menyebutkan dalam tafsirnya bahwa awal mula perihal Nabi Musa

adalah bahwa Fir'aun bermimpi melihat api datang dari Baitul
Maqdis, lalu membakar pemukiman di Mesir serta orang-orang qibthi,
namun api itu tidak membakar rumah-rumah bani Isra'il. Ketika
terbangun, Fir'aun mengumpulkan tukang-tukang tenung dan sihir
(untuk dimintai pendapat), maka mereka berkata, "Maknanya, akan

lahir seorang anak dari kalangan mereka, dan Mesir akan hancur di
tangannya." Akhimya Fir'aun memerintahkan agar membunuh semua

anak laki-laki. Ketika Musa dilahirkan maka Allah mewahyukan

kepada ibunya, "Hendaklah engkau menyusuinya. Jika engkau takut
maka letakkanlah dalam peti dan hanyutkannya di sungai dengan
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diikatkan pada tali". Maka dia menyusui anaknya dan ketika khawatir

akan keselamatan anaknya, dia menaruhnya dalam peti lalu

dihanyutkan di sungai, dan peti itu diikat dengan tali yang

ditambatkan di tepi sungai. Pada suatu hari dia lupa mengikatnya dan

peti tersebut terbawa arus sungai Nil hingga sampai ke depan pintu

rumah Fir'aun. Dayang-dayang istana memungut peti tersebut lalu

membawanya ke hadapan istri Fir'aun. Ketika istri Fir'aun membuka

peti maka terlihat olehnya bayi yang menakjubkannya. Akhimya, dia

meminta kepada Fir'aun agar anak itu diberikan kepadanya dan

Fir'aun memperkenankannya. Istri Fir'aun terus merawat anak itu

hingga dewasa dan mengalami berbagai peristiwa seperti yang telah

kita diketahui.

,t e'rF-A iirt ,jiir ?t'v-O : ajltit (An-Namus adalah

pr^itii rahasia yong menampakknn it rpoao seseorangJ apa yang ia

sembunyilan dari orang lain). lni adalah perkataan Imam Bukhari'

Pada pembahasan terdahulu juga dikemukakan perkataan sebagian

ulama yang mengkhususkannya dengan makna rahasia yang baik.

22. Firman Allah, u,ita$t:rjq -ali Jt- rru c\\t,?i ql;'lvi'Sai
,,

Lt:* "Apakah telah Sampai kepadamu Kisah Musa. Ketika Dia

MelihatApi-hingga Firman-Nya- Di Lembah yang Suci,

Thuwa." (Qs. Thaaha [20]: 9-12)

a. t c.i64y.l Jti .ai!l e-*
4/

,# :1tJ^iT)
I o. c/
c.>,.atl+" H:",f rju)

j t$G :(Wp) *sn;l .-,1 ,G?) .!rt;t:1],fuijry

1;3r1

.t :;.ri r_6 i,i;i..':

.at,.jr :

:(lc')j)
zl

'd-t'
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).)-?-' : (iJ.t*r)

(#) ,-r )t-)tL*i ,Vt';

.'oJ(. :(!!.b?1 .Lt;3

,J-itri ,:6:ljiJry .f'Aa$ ,1
oi oi

.15)*:(f.)-lr)

'Pi G*')J).a+ J:;y.it JAt s*'"ti'ilr'"At'*3i
:(J.-t3l

e*1,
L*k'q,';;i dt,(il\ .'1it ,pr;blt1 .^i"'A ,('i,a51

c / / a, c .qv f ) c4 ,-f (+ ,f) .1i!)l',-d',;;> iYd' 
'"n:'oi

r:1r ;,j O Vr,() dq,:*')s .L(r 79t*',
)1 ?rrlrtlut q!t|#r :lpeiir y) q) .t*;t:-:(q-) .\rU
'ri; f \es'',*) .{a :(Cf) t#i 4@ii\ i'.r'a

$;t €\';'d\e";'t'ai'q'ilt'\Lzi
Firman-Nya, "aanostu naaran la'allii aatiikum minha

biqabasin" (Aku melihat api, mudah-mudahan aku dapat membawa

sedikit dari api itu). Kata "aanastLt" artinya aku melihat. Ibnu Abbas

berkata, "Al Muqaddas; Yang berkah. Thuwaa: Nama lembah.

Siirataha: Keadaannya. An-Nuha (orang-orang berakal): Yang

bertakwa. Bimalkina: Berdasarkan urusan kami. Hawaa: Sengsara.

Faarighan (menjadi kosong) kecuali mengingat Musa. Rid'an: Agat

membenarkanku. Biasa dinamakan mughits (pemberi pertolongan)

atau mu'iin (pembantu). Yabthusyu dan yabthisyu bermakna

menghantam dengan keras. Ya'tamiruun: Bermusyawarah. Al Jizwah:

Potongan kayu yang sangat keras dan tidak terdapat padanya api yang
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menyala. Sanasyuddu: Kami akan membantumu. Setiap kali engkau

mengukuhkan sesuatu berarti engkau telah menjadikan penopang

baginya." Ulama selainnya berkata, "Setiap kali seseorang tidak dapat

mengucapkan satu huruf, atau cara bicaranya gagap, atau tidak fasih

maka disebut uqdah." Azriy: Kekuatanku. Fayushitalatm:

Membinasakan kamu. Kata al mutsla adalah jenis perempuan dari kata

al matsal (yang terbaik). Dia berkata, "Dengan agama kamu".

Dikatakan, "Khudzil mutslaa" yakni ambillah yang terbaik.

Tsumma'tuu shaffan (kemudian datanglah kalian bershaf-shaf).

Dikatakan, "hal ataita shaffa al yaum" (apakah engkau mendatangi

shaffa hari ini?). Maksudnya, mushalla yang digunakan untuk shalat.

Fa'aujasa: Menyembunyikan rasa takut. Huruf 'waw' tidak

disebutkan pada kata 'khiifah ' karena huruf sebelumnya berbaris

kasrah. Fii juzuu'i nakhl, yakni di atas pangkal-pangkal pohon kurma.

Khathbuka: Urusanmu. Kata misaas adalah bentuk mashdar (infinitifl
dari kata' maas ahu mi s aas an'. Lanans ifannahu: Menghamburkannya.

Adh-Dhafuaa': Panas. Qushshiihi: Ikutilah jejaknya. Terkadang juga

digunakan untuk perkataan, seperti kalimat, "nahnu naqushhu alaika"
(kami menceritakan kepadamu). An Junubin: Dari jauh. Kata, an

janaabatin danan ijtinaabin adalah sama."

Mujahid berkata, "Alaa qadarin: Pada waktu yang dijanjikan.

Laa taniyaa: Janganlah kalian berdua menjadi lemah. Yabasan: Dalam

kondisi kering. Min ziinatil qaum (dari hiasan kaum): Perhiasan yang

mereka pirrjarn dari keluarga Fir'aun. Faqadzaftuha: Aku

mencampakkannya. Alqaa; Melakukan. Fanasiya musa (Musa lupa):

Mereka mengatakan Atlah telah keliru sehingga tidak memberikan

keterangan kepada mereka tentang anak sapi yang mereka sembah."

+ iu' & *'l;;Li'ahb i ly'* dy i /''rb
L;rsl$Latifur J e irGi,iil)'* ** *'t
r!,-,, tL'.;,iG'i i *'& y|{-' ,Liar.li :iu
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.atbt'.3r, )tAr,, v. 'r.
e't ^)Lht ,u Ct * ;i'*',* oi ; \G') *u a.r:

/4

3393. Dari Anas bin Malik dari Malik bin Sha'sha'ah bahwa

Rasulullah SAW bercerita kepada mereka tentang malam ketika beliau

SAW diperjalankan pada malam hari (isra'). Hingga beliau

mendatangi langit kelima dan ternyata di sana ada Harun. Jibril
berkata, "Ini adalah Harun, berilah salam kepadanya." Aku pun

memberi salam kepadanya, lalu beliau menjawab salamku kemudian

berkata, 'Selamat datang saudara yang shalih dan Nabi yang shalih'."

Hadits ini juga diriwayatkan oleh Tsabit dan Abbad bin Abi Ali
dari Anas, dari Nabi SAW.

Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "Apokah telah sampai kepadamu kisah

Musa. Ketiko dia melihat api 
-hingga 

firman-Nya- di lembah yang

suci, Thuwa"). Dalam riwayat Karimah tidak disebutkan kata "Bab".
t. ..i to'-23.i:1L j'jTy (Aanastu: Aku melihaf). Abu Ubaidah berkata

tentang kalimat, t:)U ;Jl +E 'U'u.fi, yakni dia melihat api di sisi

*'"T-ffi' 
n*,r,:1styb1 'l'rr(r,, ,ro^, ,s"# a.r'la lnnu Abbas

bnrkota, "Al Muqaddas: Yang berkah. Thuwaa; Nama lembah).

Penafsiran ini dan yang sesudahnya dicantumkan di tempat ini secara

khusus pada riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dan Karimah.

Adapun para periwayat kitab Shahih Bukhari yang lain tidak

mencantumkannya di tempat ini. Akan tetapi sebagiannya akan

disebutkan pada tafsir surah Thaaha. Meski demikian, saya tetap akan

menjelaskannya pada bab ini, dan pada tafsir surah Thaaha saya akan

menyitir hal-hal yang telah saya jelaskan di tempat ini.

Perkataan Ibnu Abbas di atas telah disebutkan melalui sanad

yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Thalhah dari

Ibnu Abbas. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur lain dari Ibnu Abbas
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bahwa tempat itu dinamakan Thuwa (lintasan) karena Musa AS
melintasinya di waktu malam. Atas dasar ini -menurut Ath-Thabari-
maka makna ayat itu adalah, "sesungguhnya engkou di lembah
muqaddas (berkah) yang engkau telah melintasinya. " Artinya, kata
'Thuwa' adalah bentuk mashdar (infinitifl yang dibentuk menyarahi
kaidah yang baku. Seakan-akan dikatakan, ,,Tltawaita al waadi al
muqaddas thuwaa" (Engkau melintasi lembah muqaddas dengan
sebenar-benar melintasinya).

Dari Sa'id bin Jubair, dia berkata "Dinamakan Thuwa karena
dia menginjak tanahnya dengan kaki telanjang." perkataan serupa
dinukil oleh Ath-Thabari dari Mujahid. Sementara dari Ikrimah
disebutkan, "Karena dia menginjak lembah." Senada dengannya
diriwayatkan juga dari Ibnu Abbas. Kemudian Ibnu Abi Hatim
meriwayatkan dari Mubasyyir bin Ubaid serta Ath-Thabari dari Al
Hasan, dia berkata, "Dinamakan'Thuwa'karena telah disucikan dua
kali." Ath-Thabari menambahkan, "sekelompok ulama mengatakan
makna 'Thuwa'adalah dua kali. Maksudnya, Allah menyerunya dua
kali bahwa engkau berada di lembah muqaddas."

Abu Ubaidah berkata, "Apabila dibaca 'thiwa' maka artinya
sekelompok orang (kaum). Adapun yang mengatakan bahwa ia adalah
rurma tanah, maka tidak dibaca tanvvin (yakni thuwan). Sementara
mereka yang mengatakan batrwa ia adalatr nama lembah, maka
dianggap sebagai kata ghairu munsharrif(kata yang tidak mengalami
perubahan harakat pada huruf akhirnya). Sedangkan mereka yang
mengatakan maknanya adalah 'dua kali' maka digolongkannya
sebagai kata munsharif. Dikatakan, "Nadaituhu thuwaa,, (aku
memanggilnya dua kali) maksudnya berulang kali."

t e,!g :(q;-, (Siirataha: Keadaannya). Riwayat ini disebutkan

melalui sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah dalam surah rhaatraa

120) ayat Zt, ojj\t Vt*' ti,i;,iJ", dia berkata, "Yakni kami akan

mengembalikannya kepada keadaannya yang pertama.,, Senada
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dengannya dikutip juga dari Ibnu Jarir. Sementara dari Mujahid dan

Qatadah disebutkan bahwa arti siirataha adalah bentuknya.

bertakwa). Riwayat ini dinukil melalui sanadyangmoushul oleh Ath-
Thabari dari Ali bn Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman Allah

dalam surah Thaahaa l20l ayat 128, crt-1 cJJl eLi'€U gb*-
,r#' ,!;\ {foaohal merekn berjalan [0, Or*r-UekosJ tempat tinggal

umat-umat itu. Sesungguhnya pada yang demikian terdapat tanda-

tanda bagi orang yang berakat). Dia berkata, "Yakni bagi orang-

orang bertakwa."

Dari Sa'id dari Qatadah disebutkarr, "Li ulinnuhaa, artinya
untuk orang-orang yang wara'." Sementara Ath-Thabari membatasi

arti"ulinnuha" pada mereka yang berfikir dan bijaksana.

-i\,6{*S (Bimalkina: Berdasorkan urusan kami).Ibnu Abi

Hatim serta Ath-Thabari menukil riwayat ini melalui sonad yang
maushul dari Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-

Nya dalam surah Thaahaa l20l ayat87,tJ3'ii. !,-7 jiiri uj, 6i3

berkata, "Yakni kami sekali-kali tidak melanggar perjanjianmu
berdasarkan urusan kami sendiri." Sementara dari Sa'id dari Qatadah
disebutkan,"Bimolkina yakni karena kekuatan kami." Demikian juga

yang dinukil dari As-Sudi. Kemudian dari Ibnu Zaid disebutkan,

"Artinya adalah karena hawa nafsu kami."
Para ulama qira at (ilmu tentang bacaan Al Qur'an) berbeda

pendapat dalam melafalkan huruf 'mim' pada kata "malkina".
Sebagian membaca seperti itu, namun ada pula yang membaca

"mulkina" dan "milkina". Menurut saya, perbedaan penafsiran kata
ini (seperti di atas sangat) mungkin dipengaruhi oleh perbedaan cara

baca ini.
'r# :@tb) (Hawaa: Sengsara).Ibnu Abi Hatim menyebutkan

riwayat ini melalui sanad yang maushul melahti jalur tersebut di atas

tentang firman Allah dalam surah Thaahaa 120) ayat 81, & ,:l^'" tt
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6fA rrt g?i (Dan barangsiapa ditimpa oleh kemurkaan-Ku, maka

sesungguhnya binasalah ia) maksudnya, sengsara. Ath-Thabari juga
menukil penafsiran yang serupa.

r;tl f ,flt <tir6> (Faarighan fmenjadi kosongJ kecuali

mengingat Musa). Sa'id bin Abdunahman Al Makhzumi menyebutkan
riwayat ini melalui sanad yang moushul dalam tafsir Ibnu Uyainah
dari Ikrimah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah Al
Qashash l28l ayat rc, G)G ei?i':rj,'611i (Dan menjadi kosonglah

hoti ibu Musa). Dia berkata, "Kosong dari segala sesuatu, kecuali
mengingat Musa." Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id bin Jubair
dari Ibnu Abbas seperti itu. Sementara dari jalur Ali bin Abi Thalhah

dari Ibnu Abbas disebutkan , ,;:i ll f U 1-j-)6 (Hatinya kosong

fiegal dan tidak mengingat apa-apo kecuali Musa). Penafsiran senrpa
dinukil juga dari Mujahid dan Qatadah. Lalu dari Al Hasan Al Bashri
disebutkan, 1t\:P'Ji 4i* qlt yt 4 6ra'6>1 (Jaditah

hatinya kosong (tentram) atas perjanjian yang dibuat dengannya
bahwa analotya akon dikembalikan kepadanya). Abu Ubaidah
berkata, "Firman Allah, 'foarighan' (kosong), yakni kosong dari
kesedihan karena dia mengetahui bahwa anaknya tidak tenggelam di
sungai." Namun, penafsiran ini ditolak oleh Ath-Thabari dengan dalih
menyelisihi pendapat seluruh ahli tafsir.

Ibu Nabi Musa AS benama Baduna. Tapi ada pula yang
mengatakan'Abadzakhat' dan biasa dipanggil'Yuhanda'.

e:rbt"f '1rli1; 
(Rid'an: Agar membenorknnku). penafsiran ini

dinukil dengan sanad yang maushul oleh Ibnu Abi Hatim melalui jalur
seperti di atas. Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, "Rid'on,
yakni supaya dia membenarkanku." Sementara dari Mujahid dan

Qatadah disebutkan, " Ri d' an artinya pembantu. "

+\1,,-:ii :)r-ais (Biasa dinamalan mughits [pemberi

pertolonganJ atau mu'iin [pembantuJ). Abu Ubaidah berkata,
"Firman-Nya,'rid'on yushaddiquni', yakni pembantu untuk
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membenarkanku. Dikatakan, 'arda'tu fulan alaa aduwwihi' artinya
aku membantu fulan menghadapi musuh-musuhnya, atau aku telah
menjadi penopangipembantu baginya."

G*TJ ,'j\'ri) (Yabthusyu dan yabthisya). Abu Ubaidah berkata,

"Firman Allah dalam surah Al Qashash l2}l ayat 19, bi Iri bf L5i
4 \:& $ *lu, H- (Ketifo dia hendak menghantam dengan keros

orang yang menjadi musuh bagi keduanya), boleh dibaca yabhtisyu
dan bisa pula dibaca yabthusyer. Saya (Ibnu Hajar) katakan, bacaan
yang masyhur pada ayat di atas adalah ,,yabthisyu", demikian pula
bacaan padaayat 16 surah Ad-Dukhaan,,s:;iiiti':L;i1 ,ry ?r_(pada
hari ketilra Kami menghantam mereka dengan hantaman yang keras).
Adapun bacaan dengan lafazh yabthusyu pada kedua ayat itu adalah
bacaan versi Ibnu la'far, dan diriwayatkan juga dari Al Hasan.

o i l,':A- : o 1lt- (ya' tamiruun ; Bermusyaw arah). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah dalam surah Al eashash [2t] ayatzo, 
'>tjtby

'! .ri;rl. *l t iU (se s ungguhnya pe mb e s ar ne ger i s e dang b e rundi ng

tentang kamu untuk membunuhmu). Maksudnya, mereka
merundingkarunu, menyusun siasat dan bermusyawarah.,, Kata
ya' t amiruun semakna dengan y ota' oamaruun (menyusun strategi).

Menurut Ibnu Qutaibah makna ya'tamiruun adalah saling
menyuruh satu sama lain, seperti firman Allah dalam surah Ath-
Thalaaq [65] avat 6, olyb.'P t:Tii (Hendaklah katian sating

menyuru di antara kalian dengan kebaikan).

4 W A ,**t'qz!Jo"^in,,'rr.t) @l Jidnyah: potongan

lrayu yang sqngat keras dan tidak ada padanya api yang menyala).
Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Al eashshash [2g]
ayat2g,lgt 4tt:* gesuluh api)yal.,,ipotongan kayu keras yang

ada apinya, tetapi tidak menyala-nyala.

rSjb'J'a+'rrt t* q:, aii ;S (lley (Sanasyuddu:

Kami alrsn membantumu. setiap kali engknu mengukuhkan sesuatu
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berarti engkau telah menjadikan baginya penopang). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah dalam surah Al Qashash [28) ayat 35, 
tr--*

'V\'!l--bb (Kami akan membantumu dengan saudaramu).

Maksudnya, Kami akan menjadikan saudaramu untuk menguatkan

dan membantumu. Dikatakan, 'syadda fulaan adhuda fulaanl yakni

fulan telah membantu si fulan. Kata ini berasal dari kalimat,

'aadhadtuhu alaa amrin i yakni aku membantunya atas suatu urusan."

(;i-d) '9e';61i\i # y'rl :4,l1l;,;i; ,{p'sa] (Jtama

selain beliau berkata, "Setiap kali seseorong tidak dapat

mengucapkan satu huruf atau cara bicaranya gogap, atau tidak fasih
mako disebut 'uqdoh'). Ini adalah perkataan Abu Ubaidah. Dia

berkata, "Firman Allah dalam surah Thaah aa l20l ayat 27 , a:td'Sl>tt

G.U-U (Hilangkon kekakuan dari lisanku). uqdah pada lisan adalah

seseorang yang tidak bisa mengucapkan satu huruf, atau gagap, atau

tidak fasih."
Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur As-Sudi, dia berkata,

"Ketika Musa sudah dapat bergerak maka Asiyah (istri Fir'aun)

menimang-nimangnya, kemudian diberikannya kepada Fir'aun. Musa

memegang jenggot Fir'aun dan mencabutnya. Saat itu juga Fir'aun
memanggil algojo untuk membunuh Musa. Namun, istrinya

mengatakan bahwa Musa adalah anak kecil yang tidak tahu apa-apa.

Untuk menunjukkan hal itu, maka dia menaruh di hadapan musa bara

api dan mutiara seraya berkata, 'Jika ia mengambil mutiara silahkan

engkau membunuhnya. Tapi bila dia mengambil bara maka hal itu
adalah pemanda dia adalah anak kecil yang belum tahu apa-apa'.

Maka Jibril datang dan mengambil bara lalu meletakkannya di tangan

Musa, dan Musa pun langsung memasukkan ke mulutnya. Bara ini

membakar lidahnya dan sejak saat itu dia tidak dapat lagi berbicara

dengan fasih." Riwayat serupa dinukil juga dari jalur Mujahid dan

Sa'id bin Jubair.
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€*,<$)\ (Azriy: Kekuatanku). Abu Ubaidah berkata,

"Firman Allah dalam surah Thaahaa [20] ayat3l, rtr\|a-r 3.riir yakni

kokohkan kekuatanku dengannya. Dikatakan ,'qad *ro'ronrl yakni ia
telah menjadi kekuatan dan penolong bagiku. Sementara itu, dinukil
melalui sonadyanglemah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, ar 3ir-rr

* ii aiaberkata, "Maksudnya kekuatanku."

:1i(!.-:$1 . @ayushitakum: Membinasakan kamu).

Penafsiran ini dinukil Ath-Thabari melalui sanad yang maushul dari
Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas. Abu ubaidah berkata, "Kata,
'safuattuhu' dan 'ashattuhu' memiliki makna yang sama.,' Tapi
menurut Ath-Thabari kata 'safuattu ' lebih banyak digunakan daripada

'asfoattu'. Lalu dinukil dari Qatadah tentang firman-Nya ,|31bfi, 6ia

berkata, "Maksudnya, membinasakan kamu tanpa sisa.,, pembicaraan

ini ditujukan kepada para tukang sihir. Menurut sebagian sumber
bahwa para pemuka mereka adalah Ghadun, Sanur, Khathkhath, dan
Mushaffa.

;i:1r i, ;,li' 'i, ,i,ii" *:iF_ ,p\i tir ,(,Jij\ (Kato at

mutsla adalah jenis perempuan dari kata al matsal [yang terbaikJ.
Dia berkata, "Dengan agama kamu". Dikatakan, "Khudzil mutslaa',
yalmi ambillah yang terbalt). Abu Ubaidah berkata, "Firman Ailah
dalam surah Thaahaa [20) ayat 63, '&* (dengan jalan kamu),

yakni jalan hidup, agama, dan kebiasan kamu. Kata mutsla adalah
jenis perempuan dari kata amtsaal. Dikatakan,'khudzil mutslo,untuk
jenis perempuffi, dan'khudzil amtsal' untuk jenis laki-laki. Maksud
kata mutsla adalah yang lebih utama."

- ,st-bt" aiir Szllt * \it',;br 'c;i ,1" Ju.- ,$:, $t $ .

(Tsumma'tuu shaffan [kemudian datanglah kalian bershaf-shafl.
Dikotakan, "hal ataita shaffa al yaum" [apalrah engkau mendatangi
shaff hari ini?J. Yaloi mushalla yang digunakon untuk shalat). Abu
Ubaidah berkata, "Firman Allah, tsumma'tuu shaffan, yakni bershaf-
shaf. Akan tetapi kata ini memiliki makna lain, seperti pada kalimat,
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"hal ataito osh-shaffo al yaum? " (Apakah engkau mendatangi Shaff
pada hari ini?). Kata "shaffan" pada kalimat ini bermakna mushalla
yang digunakan untuk shalat.

,eiit |J-SJ.<y> q ltitl*:5 16?';,*1 G+'rii) (Fo'auiasa:

Menyembunyiknn rasa takut. Huruf 'wow' tidak disebutksn pada kata
'khiifah' karena huruf sebelumnya berbaris 'kasrah). Abu Ubaidah

berkata, "Firman-N y u,'e-77 "e'r-e\'6 
Q imbul r as a takut t erhadap

mereka)- Maksudnya, ia menyembunyikan rasa takutnya terhadap

mereka. Kata *Khiifuh" berasal dari kata "khauf' (takut). Akan tetapi
huruf waw pada kata "khauf' diganti menjadi huruf ya' karena kata
sebelumnya berbaris kosrah.

Al Karmani berkata, "Perkataan seperti ini tidak patut
disebutkan dalam kitab ini karena tidak sesuai dengan keagungannya."
Seakan-akan dia melihat pernyataan di atas menyelisihi terminologi
para ahli ilmu sharaf (ilmu tentang pembentukan suatu kata) dari
kalangan muta'akhirin Al Karmani berkata demikian, karena para ahli
tersebut mengatakan, *Khiifah berasal dari kata khaufah, hanya saja
huruf wow diubah menjadi ya' karena berada sesudah huruf berbaris
kasrah. " Nampaknya, Al Karmani tidak mengatahui bahwa
pernyataan yang dinukil Imam Bukhari adalah perkataan salah
seorang ulama terkemuka di bidang bahasa Arab, yaitu Abu Ubaidah
Ma'mar bin Al Mutsanna Al Bashri.

gi:i ,-P ,<F gt* e) . (Fii judzuu'in nakhl [Di pangkot-

pangkal pohon latrmaJ, yakni di atos pangkal-pangkal pohon kurma).
Ini adalah perkataan Abu Ubaidah.

if-fr; '1af ili; (Khathbuka: Kepentinganmu). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah dalam surah Thaahaa l20l ayat 95, t-lJ jLi
-uJ$?, yakni apa kepentingan dan urusanmu?"

Ath-Thabari meriwayatkan dari As-Sudi tentang firman Allah,
'qaala famaa Htatbuka', dia berkata, "Ada apa denganmu wahai
Samiri." Adapun nama Samiri akan disebutkan berikut.
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JL:LG 3:bt 4c?) . (Kato misaas qdalah bentuk mashdar

[infinitifl dori kata 'maosahu misaasan). Al Fana' berkata, "Firman-

Nyu, ,.rLa'!, yakni aku tidak akan menyentuh." Maksudnya, Musa

AS memerintahkan mereka agar tidak bergaul dengannya dan tidak

makan bersamanya. Sebagian membaca ayat ini dengan lafazh, "laa
mosaas ", dan ini adalah dialek Fasyiyah.

Nama Samiri adalah Musa bin Thufr. Dia berasal dari kaum

penyembah sapi. Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah, 'laa misaas'

apabila huruf mim dlbei bais kasrah maka huruf akhir boleh diberi

bris fathah, dhammah, kasrah, serta Mnwin. Hanya saja pada ayat di

atas disebutkan dalam bentuk negatif (nafuu) maka huruf akhimya
diberi barisfathah tanpa tanwin.

t o. t.i ta'.i, \)ri :1iii-!JJ; (Lanansifunnahu: Menghamburkannya). Ath-

Thabari menyebutkan penafsiran ini melalui sanad yang maushul dari
Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah

Thaahaa [20] ayatgT, i; '.,i €t e'ry, dia berkata, "sungguh kami

akan menghamburkannya di laut."
t -2 t. 4'p)r:(etiijl) (Adh-Dhahoa': Ponas). Abu Ubaidah berkata,

"Firman Allah dalam surah Thaahaa [20) ayat llg, \J t4i "t;"b3 1 'di:t

ufa: (Dan sesungguhnya kamu tidak akan merosa dahaga dan tidak

fpulal akan ditimpa panas matahari di dalamnya), yakni sungguh

engkau tidak akan merasa haus di dalamnya dan tidak pula tertimpa
sinar matahari dhuha sehingga merasakan panasnya." Ath-Thabari
meriwayatkan dari Ali Ibnu Abi Thalhah dari Ibnu Abbas,

"Maknanya, engkau tidak akan ditimpa kehausan dan kepanasan di
dalamnya." Saya (Ibnu Hajar) berkata, masalah ini disebutkan oleh

Imam Bukhari dalam rangka perluasan pembahasan, karena tidak
memiliki kaitan dengan kisah Musa AS.

6!)o'"rif i;ti>r-4r'rt bi'r;i ut,t;1 dt,(#)
(Qushshiihi: Ikutilah jejalcnya. Terkadang juga digunakan untuk

perkataan seperti l<nlimst, "nohnu naqushshu alaika" fkami
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menceritakan kepadamuJ). Pernyataan pertama berasal dari Mujahid

dan As-Sudi serta selain keduanya sebagaimana yang dinukil Ibnu

Jarir. Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Al Qashash

128) ayat 11, oii ^-rh lcjitit (Ibu Musa berknta kepada saudara

perempuan Musa, "Ikutilah did'), yakni ikutilah jejaknya. Dikatakan,

'qashashtu atsaral qaum' artinya aku mengikuti jejak suatu kaum."

Sedangkan pemyataan kedua berasal dari Imam Bukhari sendiri.

Adapun nama saudara perempuan Musa adalah Maryam, sama dengan

nama ibu Isa AS, yaitu Maryam binti Imran.

"r1t1i+,V:\A Ct,y.* (* *> (A" Junubin: Dari

jauh. Lafazh, "an janaabotin" dan "an ijtinaabin" adalah sama).

Ath-Thabari meriwayatkan dari Mujahid tentang firman-Nya, "on
junubin", dia berkata, "Yakni dari jauh." Sementara Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah, ,* *:5H (Makn kelihatanlah olehnya

Musa dari jauh), yakni dia (ibunya) melihat Musa dari jauh dan

berusaha menjauh (menghindar agar tidak terlihat. Penerj).

Dalam hadits panjang tentang Qunut disebutkan dari lbnu

Abbas, 'Al Junub, adalah seseorang mengarahkan pandangannya

kepada sesuatu yang jauh padahal dia berada di sisinya tanpa

disadarinya'."
, o- , a3-r7:11.r-! ,sE> 'lu6 16 (Mujahid berkata, "Alao qadarin:

Pada waktu yang dijonjikan). Riwayat ini dinukil melalui sanad yang

maushul oleh Al Firyabi dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid. Kemudian

Ath-Thabari menukil dari Al Aufi, dari Ibnu Abbas tentang firman-

Nya dalam usrah Thaahaa l20l ayat 40, ;i6- )U ,tt, dia berkata,

"Maksudnya, pada waktu yang telah ditentukan."

tiibt iJ'(ry I) . (Laa taniyaa: Janganlah kalian berdua menjadi

lemah). Riwayat ini dinukil pula oleh Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari Mujahid. Sementara Ath-Thabari menukil dari Ali bin

Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya dalam surah
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Thaahaa l20l ayat 42, (f : €V li, dia beliau berkata, "Maksudnya,

janganlah kalian berdua lamban dalam mengingat-Ku."

t-rt;-:(q) (Yabasan: Dalam kondisi kering). Riwayat ini

dinukil juga oleh Al Firyabi dari Ibnu Abi Najih diri Mt]jalid tentang

firman-Nya dalam surah Thaahaa [20] ayat'77, l, e"-*'&+?g
uli- (Buatlah untuk mereka jalan yang kering di laut). Dia berkata,

"Maksudnya, jalan yang dalam keadaan kering." Abu Ubaidah

berkata, "Firman-Nya, 'Thariqan fl bahri yabosan', sebagian

membacanya dengan lafazh'yabsan'. Dikatakan,'Syaatun yabisun"

atau'syatun yaabisah ' artinya kambing yang tidak memiliki air susu."
'J,*,j. 

)1 i, tirt;,-,t,fir #.ir :(lyjl y-) q) . (Min ziinatil qoum

[dari perhiasan kaumJ: Perhiasqn yang mereka pinjam dari keluarga

Fir'aun). Penafsiran ini dinukil oleh Al Firyabi melalui sonad yang

moushul dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman Allah dalam

surah Thaahaa [20) ayat 87, 7:St g q ttr;1|f'ti.$i <e*o" tetapi

ksmi disuruh membqwa beban-beban dari perhiasan koum itu). Dia
berkata, "Yakni perhiasan yang mereka pinjam dari keluarga Fir'aun,
dan ia adalah beban-beban yang b9rat."

Ath-Thabari meriwayatkan dari Ibnu Zaid, dia berkata" "Kata'al
atlzaar' artinya 'beban-beban berat', dan yang dimaksud adaiah

perhiasan yang mereka pinjam dari keluarga Fir'aun. Kala al ouzaar

di sini bukan berarti dosa-dosa." Kemudian dari Qatadah disebutkan,

"Allah telah menetapkan waktu untuk Musa selama 30 malam, lalu

ditambah lagi 10 malam. Ketika cukup 30 hari, maka Samiri berkata

kepada bani Isra'il, 'Hanya saja kalian ditimpa sesuatu sebagai

hukuman atas perhiasan yang ada bersama kalian'. Adapun mereka

telah meminjam perhiasan itu dari keluarga Fir'aun, lalu mereka

berangkat sementara perhiasan belum dikembalikan. Akhirnya,

mereka melemparkan perhiasan-perhiasan tadi kepada Samiri lalu

dijadikannya patung sapi. Konon Samiri menfmpan dalam

pakaiannya segenggam jejak kuda Jibril, lalu dilemparkannya ke
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dalam api bersama perhiasan, maka jadilah patung anak sapi yang
mengeluarkan suara."

mencampakkannya. Alqaa: Melakukan). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan,'faqadzafnaaha. " Penafsiran ini dinukil Al
Firyabi melalui sanad yang maushul dari Ibnu Abi Najih, dari

Mujahid tentang firman Allah, 6$iJ )ySt itV* c'i^ii (Maka

aku mengambil segenggam dari jejak Rasul lalu kami
melemparkannya), dia berkata, "Maksudnya kami melemparkan.
Sementara lafazh,'alqaa' dalam firman-Nya,'alqaas-saamiriy'
bermakna melakukan (yakni dilakukan Samiri). Adapun kalimat,
' fan o b a dz t uh a' juga berarti' aku melemparkannya' . "

"9?tihri'^i, ji;- ga :("31'o-il1 (Fanasiya musa [Musa lupaJ:

Mereka mengatakan Allah telah kelirz). Penafsiran ini dinukil Al
Firyabi melalui sanad yang maushul dari Mujahid. Ath-Thabari
menukil dari As-Sudi, dia berkata, ,tqyt3lt n'l'lt'tV;j ,Ht Cf tf

.., , ,a.,PJ r?i'4'(i'* ,;-'-i'dtlJ &ld*h (Ketika anak sapi ketuar

dari api dan bersuara, maka Somiri berknta kepada mereka, 'lnilah
sembahan kamu dan sembahan Musa, sungguh dia lupa', yakni Musa

telah lupa dan sesat). Kemudian dari jalur Qatadah, 'd-L;:J3'r4
(Musa lupa terhadap Tuhannya). Sementara dari Sa'id bin Jubair dari
Ibnu Abbas disebutkan, "Kata, 'fonasiya' (dia lupa) maksudnya,
Samiri lupa apa yang menjadi kewajibannya sebagai seorang muslim."

J:*i' e}:; F|.,-.-.[-t t:i (sehrngga tidak memberikan

keterangan kepada mereka tentang anak sapi). Perkataan ini dinukil
Al Firyabi melalui sanadyangmaushul dat', Mujahid.

Catatan
Imam Bukhari mengutip penafsiran-penafsiran di atas untuk

menerangkan peristiwa-peristiwa yang dialami Musa AS, yaitu saat

beliau keluar menuju Madyan, saat kembali ke Mesir, kejadian dengan
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Fir'aun, tenggelamnya Fir'aun, kepergiannya ke bukit Thur, kemudian
tentang bani Isra'il yang menyembah patung anak sapi. Seakan-akan
Imam Bukhari tidak menemukan satu hadits pun 

-sesuaikriterianya- yang berkaitan dengan peristiwa-peristiwa tersebut.
Adapun riwayat yang paling shahih mengenai hal-hal tersebut adalah
riwayat An-Nasa'i dan Abu Ya'la melalui sanad yang hasan dari Ibnu
Abbas tentang Qunut yang panjang sekitar tiga lembar. Riwayat yang
dimaksud dikutip juga pada tafsir surah rhaaha oleh An-Nasa'i, Ibnu
Abi Hatim, Ibnu Jarir, Ibnu Mardawaih, dan ulama-ulama lain yang
menul i s tafsir berdasarkan riwayat-riw ay at y ang memiliki s an a d.

Selanjutnya, Imam Bukhari menyebutkan penggalan hadits
tenang Isra' dari riwayat Qatadah, dari Anas, dari Malik bin
Sha'sha'ah. Hadits ini akan dikutip selengkapnya pada pembahasan
sirah nabawiyah. Adapun di tempat ini dia hanya mengutip kalimat,
o\JG $$ o;w;tit;,lr ;i up lningga mendatangi langit ketimo dan

ternyata di sana ada Nabi Harun).
Kemudian Imam Bukhari berkata, "Riwayat ini diriwayatkan

pula oleh rsabit dan Abbad bin Abi Ali dari Anas." Maksudnya,
kedua periwayat ini dan Qatadah sama-sama meriwayatkan dari Anas
tentang keberadaan Harun di langit kelima, bukan pada keseluruhan
redaksi hadits, bahkan tidak pula dari segi sanad. Sebab riwayat
Tsabit disebutkan melalui sanad yang maushul dalam kitab shahih
Muslim dari jalur Hammad bin Salamah tanpa menyebutkan Malik bin
Sha'sha'ah, hanya saja dalam teksnya terdapat penjelasan bahwa
Harun berada di langit kelima. Adapun Abbad bin Abi Ali Al Bashri
tidak memiliki riwayat dalam shahih Bukhari kecuali di tempat ini.
Mengenai kesesuaian riwayatnya dengan riwayat Tsabit di atas bahwa
keduanya tidak menyebutkan adanya guru bagi Anas dalam hadits
tersebut. Lalu Syarik menyetujui keduanya dalam hal itu serta dalam
menyebutkan Harun di langit kelima. Hadits Syarik akan dinukil di
sela-sela pembahasan tentang sirah nabawiyatr- Adapun eatadah
berkata, "Dari Anas dari Malik bin Sha'sha,ah.,, Sementara Az-Zuhi
berkata, "Dari Anas dari Abu Dzar,', seperti disebutkan pada awal
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pembahasan tentang shalat, tanpa menyebutkan tentang Harun.
Permasalahan-pennasalahan inilah yang hendak disitir Imam Bukhari
ketika mengutip riwayat yang menguatkan riwayat di atas.

zt."qtk "JF-!.'i Jy ual&it*y)i i,1i lr,|li:r,,Don
Seorang Laki-laki yang Beriman Di Antara Keluarga Fir'aun yang
Menyembunyikan Imannya Berkata -hingga Firman-Nya- Orang-

orang yang Melampaui Batas lagi Pendusta."
(Qs. AI Mukmin [a0]: 28))

Keterangan:
(Bab "Dan seorang laki-laki yang beriman di antara keluarga

Fir'aun yang menyembunyikon imannya berkata 
-hingga firman-

Nya- orang-orang yang melampaui batas lagi pendusta").
Demikianlah bab ini disebutkan tanpa hadits. Ada kemungkinan Imam
Bukhari menyisakan bagian yang kosong untuk diisi hadits (namun
tidak sempat) sebagaimana yang terjadi di tempat-tempat lainnya.
Dalam riwayat An-Nasafi, bab ini digabungkan dengan bab
berikutnya, dan nampaknya ini lebih tepat.

Para ulama berbeda pendapat tentang nama laki-laki yang
disebutkan dalam ayat. Sebagian mengatakan dia adalah Yusya' bin
Nun. Pendapat inilah yang ditegaskan Ibnu At-Tin, tetapi nampaknya
ini sulit diterima. Sebab Yusya' bin Nun adalah keturunan Yusuf AS
dan bukan termasuk keluarga Fir'aun. Namun, sebagian berkata
bahwa firman-Nya,' Dari keluarga Fir'aun' berkaitan dengan lafazh
'yang menyembunyikon imannya', tetapi yang benar mukmin tersebut

berasal dari keluarga Fir'aun. Untuk menguatkan pendapat ini, Ath-
Thabari berpendapat bahwa sekiranya laki-laki tersebut tidak berasal
dari keluarga Fir'aun, tentu Fir'aun tidak akan memperhatikan dan

mendengarkan perkataannya.

Ats-Tsa'labi menyebutkan dari As-Sudi dan Muqatil bahwa
laki-laki yang dimaksud adalah putra paman Fir'aun. Sebagian
mengatakan namanya adalah Syam'an. Ad-Daruquthni berkata dalam
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kitab Al Mu'talaf, "Syam'an tidak dikenal kecuali orang ini. Hal ini
dibenarkan As-Suhaili." Dari Ath-Thabari dikatakan, "Namanya
adalah Hizx atau Hizqil Barhaya. Sementara itu, menurut Wahab bin
Munabbih bahwa namanya adalah Hirbiyal. Sebagian lagi mengatakan

namanya adalah Habut. Dari Ibnu Abbas disebutkan bahwa namanya
adalah Hubaib dan dia adalah putra pamannya Fir'aun. Ada yang
mengatakan dia adalah Hubaib An-Najjar, tapi pendapat ini tidak
benar." Al Wazir Abu Al Qasim Al Maghribi berkata dalam kitab
Adabul Khawwash bahwa nama sahabat Fir'aun itu adalah Hautikah
bin Sud bin Aslam, berasal dari suku Qudha'ah. Kemudian dia
menyandarkan pernyataan ini kepada riwayat Abu Hurairah RA.

24. Firman Allah, ei u-* 'Aei yi,,sudahkan Sampai

Kepadamu (hai Mahammad) Kisah Musa.,, (Qs. An-Naaziraat {7912
30) 6J3i, 6i ht -&i,,Oon Ailah Tetah Berbicora Kepada Musa

secara Langsung.', (Qs.An-Nisaa' [al:16a)

iot Jy, Jtl :Jtt & ir 'f:r;;-;^ ,Ii *,=l-Jr ; *:-,, *
t c , t,!. .t .1.. . ,', oi."e'*,pt'; t;fs e-r -ri, c_ rArl I,*j * \t *
';i L;:, ,V, p tip ,;*r'di.r, ,i;r::, Jrl-, d fs b,
.*.*j *h'&e';ilr*,(,r,{6.i qe; *A

,,-4!: r?t :Jw 7 iri €, ; gfl q. iit.ur'd,t ii
'oi*?i'j utGi ,;:h,ill 'o'*i ;E'd*';ti -'nG ,;::

.'01i ore .Ar
3394. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA dia

berkata, Rasulullah SAW bersabda, *Pada malam aku diperjalankan
(isra'), aku melihat Musa dan ternyata beliau adalah seorang laki-
laki yang memiliki tubuh sedang dan berambut ikal, seakan-akan dia
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adalah laki-laki dari Syanu'ah. Aku melihat Isa dan ternyata beliau

seorang yang memiliki postur sedang dan kulitnya p4tih agak

kemerahan seakan-akan keluor dari ruang bawah tanah (kuburan).

Adapun aku adalah anak lbrahim yang paling mirip dengannya.

Kemudian diberikan kepadaku dua bejana; pada salah sotunya

terdapat susu dan yong satunya berisi khamer. Dia berkata,
'Minumlah mono di antara keduanya yang engkau sukai'. Aku pun

mengambil susu dan meminumnya. Seteloh itu dikatakan, 'Engknu

telah mengambil fitrah. Ketahuilah, jika engkau mengambil khamer

niscaya umatmu akan sesat."

-u,rb it *-'& e ,t $s'.;rGJt (:',-; ilsi;rS ,f
|-. ," vi :J*'oi y.G;-r ,Jv:4j f h' e 4t ,f

.^"i A'^u't.A;;;
3395. Dari Qatadah, dia berkata: etu *"naengar aUu atiyafr,

anak paman Nabi kamu 
-yakni 

Ibnu Abbas- menceritakan kepada

kami, dari Nabi SAW beliau bersabda, *Tidak patut bagi seorang

hamba mengatakon, 'Aku lebih baik dari Yunus bin Matta'. Beliau

meni sbatkannya kepada bapaknya. "

it*'?tr ;;.,Jw lrGri q *', y \t J:" Ut ?i',
t:iti ttJtl Ti'), L;; "i; ;4" :lu, .iiis )c: n fs

.j*irr ;;i,.,$t
3396. Nabi SAW menyebutkan malam ketika U"tiuu

diperjalankan (isra) seraya bersabda, "Musa berkulit coklat (sawo

matang) dan tinggt seakan-akan beliau adalah laki-laki dari
Syanu'ah." Beliaujuga bersabda, "Isa adalah seorong laki-laki yang

berbadon kekar dan memiliki postur sedang." Lalu beliau

menyebutkan Malik sebagai penjaga neraka dan juga menyebut

tentang Dajjal.
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-ittt e ,*- vt- oi-?*- i*: u"

,:o'*'i JI '6?i') ,;;: i' ,;," i;'l',
..1. t... I c rc z t i", .;

.aol=q yll a,,Lei ,ff, tf -r-. J;l Ul :JLai

3397. Dari Ibnu Abbas RA, "sesungguhnya Nabi SAW ketika
datang ke Madinah, beliau mendapati mereka berpuasa satu hari
(yakni hari Asyura'). Mereka berkata, 'Ini adalah hari yang agung.
Pada hari ini Allah menyelamatkan Musa dan menenggelamkan
Fir'aun. Maka Musa berpuasa padanya sebagai rasa syukur kepada
Allah'. Beliau bersabda, 'Aku lebih berhak terhadap Musa daripoda
mereka. Nabi pun berpuasa pada hari itu dan memerintahkan untuk
berpuasa'. "

Keterangan Hadits:
(Bab firman Allah, "Apakah telah sampai kepadamu cerita

tentang Musa - dan Allah telah berbicara kepada Musa secora
langsung)- Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits,
yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA tentang sifat Musa, Isa dan
perkara-perkara lainnya.

Kedua, hadits Ibnu Abbas mengenai hal tersebut dan disebutkan
juga tentang Yunus.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas RA tentang puasa Asyura'.

,P) (Berambut ikat). Yakrti rambutnya berminyak dan terurai.

Ibnu As-Sakan berkata, "Sya'run rajilun, yakti rambut yang tidak
keriting."

6;P )ql e't'is lsearon-akan beriau adarah raki-raki berasal

dari Syanu aft). Syanu'ah merupakan nama perkampungan di yaman

yang dinisbatkan kepada Syanu'ah. Adapun Syanu,ah adalah
Abdullah bin Ka'ab bin Abdullah bin Malik bin Nashr bin Al Azad.
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Diberi gelar demikian karena kebencian antara dirinya dengan

keluarganya. Namun, menurut Ibnu Qutaibah gelar tersebut diambil

dari kalimat, "Rajulun fiihi syonu'oh", yakni seseorang yang jauh

daripada perbuatan rendah. Ad-Dawudi berkata, "Laki-laki Azad

terkenal sebagai orang-orang yang tinggi." Sementara dalam hadits

Ibnu Umar yang dikutip oleh Imam Bukhari disebutkan , )G)'U "!g
Lny 6eafan-akan beliau adalah laki-laki berasal dori Az-Zurft). Yaitu

kaum yang terkenal tinggi dan berkulit coklat (sawo matang).

,+'c-;-ftt (Dan aku melihat Isa). Hal ini akan disebutkan

ketika membicarakan biografi Isa AS.

-";-.t Itht & etjl*'^?'lfir1 (Adapun aku adatah anak

Ibrahim yang paling mirip dengannya). Maksudnya, Ibrahim

Khalilullah (kekasih Allah) AS. Imam Muslim memberi tambahan

dalam riwayat Abu Az-Zubair dari Jabir, r-r .,16r J71s$'n-; Uj::

Qt tU,' (Aku metihat Jibril dan ternyata manusia paling mirip

de ngannya sdol ah D ihyah).

/-;.Jiy.'4,i"i (Kemudian diberikon kepadaku dua bejana). Hal

ini akan dijelaskan ketika membicarakan hadits tentang isra' dalam

sirah nabawiyah.

Abu Aliyah yang disebutkan pada hadits Ibnu Abbas adalah Abu

Aliyah Ar-Riyahi yang bernama Rufai'. Disamping itu ada pula

periwayat lain bernama Abu Aliyah yang menukil dari Ibnu Abbas.

Abu Aliyah yang terakhir ini bergelar Al Barra' dan namanya adalah

Ziyad bin Fairuz, dan sebagian menyebutkan nama selain itu.

Haditsnya dari Ibnu Abbas telah disebutkan ketika membahas tentang

shalat qashar.

P.r#"\ (Tidak patut bagi seorang hamba). Hal ini akan

dijelasksan pada biografi Yunus AS.

-ArlriJ *t yh, e'$t'jrsl qati sAW menyebuttran

malam ketitra beliou diperialanl<an). Dalam riwayat Al Kasymihani
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disebutkan, f.'tt;ia-j$ @aaa malam aku diperjalankan), yakni

menceritakan secara langsung. Bagian terakhir ini disebutkan secara

tersendiri oleh mayoritas periwayat, sehingga mereka menjadikannya
dua hadits. Pertoma, berkenaan dengan Yunus AS. Kedua, hadits
yang lain.

Adapun kalimat, it* ?:ri ;"i:)'6 lBelfau bersabda, 'Musa

seorang laki-laki yang berkulit sswo matang dan tinggi ') diklaim oleh

Ibnu At-Tin bahwa yang benar adalah, ;ti W i51 (Berkulit coklat,

berbadan besar dan tinggi). Akan tetapi saya belum pernah melihat
lafazh "# (Berbadan besar) dalam riwayat ini. Mengenai hadits

Ibnu Abbas tentang puasa Asyura' telah dijelaskan pada pembahasan

tentang puasa.

25. Firman Arrah, 41 !:r'-V"F ;A "l*;,si,r 
lir'ry j1j rt;erri

,l:i',y.,,V €tt'e{-it €'} eq}bt osi:6 q\ &y'J'ii:u
,1, -!:j jt ,stV ,t ,SC;t*'g;t ;:1'ci j6 ii:: ,a!;, sU ,?iiE
qil, Jlrt"Ooo telah Kami Janjikon kepada Musa (Memberikan

Tourot) sesudoh Berlalu Tigo Puluh Malam, dan Komi
Sempurnakan Jumlah itu dengan Sepuluh (Malam Logi), Maka
Sempurnalah Waktu yang telah Dilentukan Tuhonnya Empat
Puluh Malam- Dan Musa Berkata Kepada Saudaranya Harun,

'Gantikanlah Aku Dalam (Memimpin) Kaumku, Perbaikilah dan
Jangonlah Engkau Mengikuti Jalan Orang-orong yang Berbuat
Kerusakan. Dan Totkala Musa Datang untuk (Munajat Dengon
Komi) Pada Waktu yang teloh Kami Tentukan don Tuahnnya

Berftrman (Langsung) Kepadany* Musa Berkata, 'Ya Tuhanku,
nampakkanlah (diri EngkaQ Kefadaku Agar Aku Dapat Melihat
Kep ada-Mu'. Allah Berfirmon,' Kamu S ekali-kali Tidak S anggup
Melihot-Ku -hingga Firman-Nya- dan Aku Orang yang Pertama-

tama Berimaz'.'(Qs. AI A'raaf l7l.: M2aa3)
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#;y. ,G::., ;' ",p" l, $:, uG *'r\\: c:t j;Lsr'ov ,b,
.Li;at :(>l-.ts-)\ c* i.r Ju t_# t:# L; <ri-bi>

.ci, ,<'[dr t*t\y1
Dikatakan, "Dakkshu" yakni digoncang sehingga hancur luluh.

Fadukikna, dijadikan gunung seperti satu. Sebagaimana firman Allah
Azza Wajalla, "Innos-somaawaati wal ardha kaanataa ratqao"
(Sesungguhnya langit-langit dan bumi tadinya menyatu). Tidak
dikatakan, "kunno rotqao" (tadinya mereka menyatu): Saling

menempel. Usyribuu; tsaubun musyarrabun artinya kain yang

dicelup. Ibnu Abbas berkata, "Firman-Nya, 'inbajasal' : Meledak.

'Wo idz notaqnaa al jabal', yakni ketika Kami mengangkat gunung."

uJ, lu'x'sy\t* d,;,t&\t*,* o_ri*
z;u,Lt ;; ei 6t; ,:6,i-;'J')ii;'\1 i@t i\ t:r;;-

t.cl.)Pt"* er?i t ovl 6t\i')o c;')t t':pi
3398. Dari Abu Sa'id RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Manusio akan pingsan pada hari Kiamat makn aku odalah yang
pertamo siuman (sadar). Tapi ternyata Musa sedang berpegang pada
salah penopang arsy. Aku tidak tahu apakah dia siuman sebelumlat

atauknh dicukupkan dengan pingson saat peristiwa bukit Thur."

.?:nt t<*\: ;i"oX lit? y';,, ,i-;,ilt';Li I ,yt?l;.
33gg.Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW *.rubdu,

"Kalau buknn knrena bani Isro'il niscaya daging tidok busuh don

kalau bukon karena Howa' niscaya wonita tidak aknn berkhianat
t erhadap suaminya sepanj ang masa."
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Keterangan Hadits:
(Bab Firman Allah, "Dan Kami telah janjikan kepada Musa

[untuk memberiksn TauratJ sesudah tiga puluh malam -hingga
firman-Nyo- dan aku orang yang pertama-tama beriman). Dalam
riwayat Karimah disebutkan dua ayat secara lengkap. Kemudian
firman-Nya, "Komi sempurnakan dengan sepuluh (malam lo4)"
merupakan isyarat bahwa perjanjian itu terjadi dua kali.

ij$ ri,-?S Srii- 1Oitratakan, 
,,Dakkahu,' yalcni digoncangkan).

lmam Bukhari menyebutkannya berkaitan dengan firman Allah
tentang kisah Musa dalam surah Al A'raaf l7) ayat 143, 'a-f) *l^3 tJ"Ji

a-
L-{t e)i+ }.!.,! (Maka tatkala Tuhannya menampakkon diri kepada

gunung itu, dijadikannya gunung itu hancur lutuh). Abu Ubaidah
berkata, "Kata 'ja'alahu dakka' yakni gunung itu dijadikan rata
dengan tanah Dikatakan, "naaqotun dakka", yakni unta yang tidak
memiliki punuk sehingga punggungnya rata."

Ibnu Mardawaih meriwayatkannya secara marfu', eLC, ,FrS, ol

y9'ft- ilW.qe rt f\\i (Sesungguhnya sununs itu terbenam ke

dalam bumi, mako ia tetap berada dalam kondisi demikian hingga
hari Kiamat). Sanad riwayat ini lemah. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan

dari Abu Malik secara marfu', J+i'zL ^',.ir,d,l)tb J}Ftlirr j+ 6i
o6::: rs?)j'tli ,zi9sur"uu, ,X, ,i, "7 

,4;X"*:; (Ketika

Allah menampokknn diri-Nya kepada gunung, maka 6 gunung terbang
lrarena keagungan-Nya. Tiga di antaranya jatuh di Makkah, yaitu
Hira, Tsur dan Tsabir. Tiga lagi jatuh di Madinah yaitu Uhud,
Radhwa dan Waroqan." Tapi hadits ini gharib disamping sanad-nya
mursal (tidak menyebut periwayat yang menukil dari sumber
pertama).

o(iJliy ,S-+i'9 ?ttr'Sa 6 6l,Ok j$t|y 'k'n &'n

-rt1',; ,y" lt lkruk C't\\: (Fadukilma, dijadikan gunung seperti

satu. Sebagoimana firman Allah Azza Wajalla, "Innas-somqowaati

wal ordha kaanataa ratqaa" [Sesungguhnya langit-langit dan bumi
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tadinyo menyatuJ. Tidak dikatakan, "kunna ratqaa" [tadinya mereka

menyatuJ).Imam Bukhari menyebutkan bagian ini untuk memperluas
pembahasan. Sebab tidak ada sangkut pautnya dengan kisah Musa AS.
Demikian pula perkataannya, "Ratqan; saling menempel." Abu
Ubaidah berkata, "Ar-Ratq adalah sesuatu yang tidak terdapat padanya

lubang. Kemudian Allah melubangi langit dengan hujan dan

melubangi bumi dengan tumbuhan."

? ,+;|'3"9'F (;.-?i) ((Jsyribuu; tsoubun musyarrabunt>J' . J

artinya kain yang dicelup).Imam Bukhari hendak menjelaskan bahwa
kata "usyribuu" di sini tidak berasal dari kata "syari6a" (minum).

Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah, ,p)t g;p eti.?it (Dan telah

diresaplron ke dalam hoti mereks itu [kecintaan menyembahJ anak
sapi), yakni dituangkan kepada mereka hingga mendominasi keadaan

mereka. Kalimat ini termasuk majaz dengan bentuk penghapusan

sebagian kata. Adapun kalimat selengkapnya adalah; dimasukkan
dalam hati mereka kecintaan terhadap anak sapi. Adapun mereka yang
mengatakan bahwa maknanya adalah anak sapi dibakar lalu debunya
dicampur dengan air kemudian diminum, berarti tidak memahami

bahasa Arab- Sebab bila pembicarzurn berkenaan dengan air, maka
tidak boleh dikatakan, "Usyribo fulan fii qalbihi" (dimasukkan ke
dalam hati fulan).

;tfi,;lr:1i::-dr; /$'i., Sri ltOnu Abbas berkata, "Inbajasat:

Meledak '). Riwayat ini dinukil Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang
maushul dari Ali bin Abi Thalhah.

*it 1Sjt UiA\y21(Kolimat 'wo idz nataqnal jabala', yaloi

ketikn Kami mengangkat gunung). Riwayat ini disebutkan melalui
sanad yang moushul oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah

dari Ibnu Abbas.

Selanjutnyq Imam Bukhari menyebutkan dua hadits. Pertoma,
hadits Abu Hurairah RA bahwa manusia akan pingsan pada hari
Kiamat,l sebagaimana yang akan dijelaskan. Kedua, hadits Abu

' Hadis tentang manusia pingsan pada hari kiamat sesungguhnya dinukil dari Abu Sa id.
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Hurairah, "Kalau bukan karena bani Isra'il niscoya daging tidak akan

busuk. " Hadits ini telah disebutkan pada biografi Adam AS.

26. B,ab

), 'iiitlir :1.1.fuiry L"rt gsr -ilJ iti ,Pt n oup

"' 
'l o"' '^ -tl"' 

2 ' 4

::"€.hL''."?:A F ,<ry.) ,J- :(*) .Pt ,V
"Thufaan' 

dari as-sail, kematian l*g Uuryak biasa dinamakan

thufaan. Al Qummal: Kutu-kutu kecil yang hidup pada binatang

menyerupai ulat-ulat kecil. Haqiiqun: Sepatutnya. Suqitha
(menyesali): Setiap orang yang menyesal maka dikatakan, "suqitha fii
yadihi " (terjatuh pada tangannya).

Keteranqan:
(Bab). Demikian disebutkan tanpa judul. Fungsinya adalah

sebagai pemisah dengan bab sebelumnya. Adapun hubungannya

dengan bab tersebut cukup jelas. Akan tetapi semua ini tidak
tercantum dalam riwayat An-Nasafi.

it-t*,*3' crl;if jd .,gi' 'u ott* (Thufaan dari as-sait,

kematian yang banyak biasa dinamakan Thufan). Abu Ubaidah

berkata, *Ath-Thufaan adalah bentuk majaz dari kata as-sail, yaitu
dari kematian beruntun yang mengerikan."

P, tV iX i6r.i' ,1.trLii'; (At eummat: Kutu-kutu kecil yang

hidup poda binatang menyerupoi ulat-ulat kecil). Abu Ubaidah

berkata, "Al Qummal dalam bahasa Arab adalah'Al Hamanan' (kutu-
kutu kecil)." Al Atsram (periwayat yang meriwayatkan darinya)

berkata, "Al Hamanan adalah sejenis ulat kecil." Ada juga yang

mengatakan lebih kecil dari itu. Tapi sebagian mengatakan justru lebih
besar. Sebagian lagi mengatakan al hamanan adalah anai-anai.

,,,.,'g->:1iiJ;1 (Haqiiqun: Sepatutnya). Abu Ubaidah berkata,

"Firman-Nya, 'haqiiqun alayya' adalah bentuk majaz dari kalimat,
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'sepatutnya bagiku untuk tidak mengatakan atas nama Allah kecuali

kebenaran'. Penafsiran ini selaras dengan bacaan 'haqiiqun alayya',

adalah mereka yang membaca 'haqiiqun alaa' maka maknanya,

bersungguh-sungguh untuk tidak mengatakan atas nama Allah kecuali

kebenaran.
.",-lt'

:- ,t'. "l'' U, ?! n JS ,<!i) (Suqitha [menyesaliJ: Setiap

orong yang menyesal maka dikatakan kepadanya, "suqithafii yadihi"

[terjatuh di tangannyaJ). Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah, t-f i]
'#Fl ,-ry (dan setelah mereka sangat menyesali). Setiap orang

yang menyesal dan tidak mampu melakukan sesuatu maka dinamakan

'suqithafii yadihi'."

27. Cerita Tentang Khidhir Bersama MtsaAlaihimassalam

6rt:3 fr ub u.t *;?i;ur *l; i/ &l '^!'oi qW ;.1 f
, , :. ,o" 

" 

' I

# ,urr-z i.t Ju ,;; ,-,o(e €Urt;r:t ?* U'i,; *
Ji,;-:)G jt,ie€6 ;t iai,*';,jt 4 #,v
'+b4 i\,*tJc q!';;*-t'e et* €vi
*t Jyr'+ ,a. iJvgi-1'r3 f i-'tLi y\t ,k :, J;,
;it-"u)"\ I iY e. ;; Q'Jrt *j Y h' &
:u*,r), 

- 
i' ,-i-'rT y ,ju {aL ;'i Gf &'b i,sw S*:,'H*l4'--jl,';'F;4t 

JJr ;;Jii.>Gb oG
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qlt ry.:* ,1 od a:p; lo, l# ?:6 ,1o rirrv ,;,
^-irY €iu'"F

3400. Dari lbnu Syihab, Ubaidillah bin Abdillah mengabarkan
kepadanya, dari Ibnu Abbas bahwa dia berdebat dengan Al Hurr bin
Qais Al Fazari tentang sahabat Musa. Ibnu Abbas berkata, "Dia adalah
Khidhir." Lalu Ubay bin Ka'ab melewati keduanya, lalu Ibnu Abbas
memanggilnya dan berkata, "sesungguhnya aku berdebat dengan
sahabatku ini tentang sahabat Musa yang (Musa) memohon jalan
untuk bertemu dengannya. Apakah engkau mendengar Rasulullah
SAW menyebut tentang perihalnya?" Dia berkata, "Benar, aku
mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Ketikn Musa berada bersama
sekelompok bani Isra'il, tiba-tiba seseorang datang dan berkata,
'Apakah engkau mengetahui seseorang yang lebih berilmu darimu?'
Musa menjawab, 'Tidak'. Maka Allah mewahyukan kepadanya,
'Bahkan (ado yang lebih berilmu, yaitu) hamba Kami Khidhir'. Musa
memohon (ditunjukkan) jalan untuk bertemu dengannya. Akhirnya
dijadikan ikan sebagai tanda baginya seraya dikatakan, 'Jika ikan itu
hilang darimu maka kembolilah, l<arena sesungguhnya engkau akan
bertemu dengannyo'. Beliau pun mengikuti paus di laut. Lalu pemuda
(yang turut bersamo Musa) berkata kepada Muso, 'Tidakkah engkau
melihat ketika kitq beristirahat di batu, sesungguhnya aku lupa ikan
dan tidok ada yang membuatku lupa untuk mengingatnya kecuali
syetan'. Musa berkata, 'hulah yang kita cari'. Maka keduanya
kembali mengikuti jejak semula. Lalu keduanya mendapatkan Khidhir,
dan terjadilah kisah keduanya sebogaimana diceritakan Allah dalam
kitab-Nya'."

d?iJj- L-:u )k6*irhl- ). ., c L. c .1'lrt*r
;;3i ?;"Jr;lt.j';\4&J) ti ,Js .n u J;
,Ju" ?i ;; $ t:t ,y.t;\ e ;;';; *At'?v
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'^i lbirj ni'ri i] : * tq f tf *
3401. Dari Ali bin Abdullah, Sufran menceritakan kepada kami,

Amr bin Dinar menceritakan kepada kami, dia berkata: Sa'id bin
Jubair mengabarkan kepadaku, dia berkata: Aku berkata kepada Ibnu
Abbas bahwa Nauf Al Bakkali mengatakan bahwa Musa sahabat

Khidhir bukanlah Musa bani Isra'il, tapi dia adalah Musa yang lain.

Ibnu Abbas berkata, "Musuh Allah itu telah berdusta. Ubay bin Ka'ab
menceritakan kepadaku dari Nabi SAW bahwa Musa berdiri

menyampaikan khutbah di tengah bani Isra'il. Lalu beliau ditanya,

'Siapakah manusia yang paling berilmu?' Beliau menjawab, 'Aku'.
Maka Allah menegurnya karena tidak mengembalikan pengetahuan

kepada-Nya. Allah berfirman kepadanya, 'Bahkan Aku mempunyai

seorang hamba di pertemuan dua lautan, dia lebih berilmu daripada

engkau'. Musa berkata, 'Wahai Tuhan, siapakah bagiku dengannya?"

-Barangkali 
Sufran berkata, "Wahai Tuhan, bagaimana aku (dapat

bertemu) dengannya?"- Allah berfirman, 'Hendaklah engkau

mengambil ikan dan meletakkannya dalam keranjang. Kapan saja ikan

itu hilang darimu maka dia (hamba yang shalih itu) ada di sana"

-Barangkali 
Suffan berkata, "Maka di sanalah dia"- Musa

mengambil ikan lalu menaruhnya dalam keranjang kemudian beliau

pergi bersama seorang pemuda bemama Yusya' bin Nun. Hingga

keduanya mendatangi satu batu dan meletakkan kepala mereka

padanya. Musa tertidur dan ikan itu bergerak dan keluar lalu jatuh ke
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laut. Ikan itu mengambil jalannya di laut secara diam-diam (tanpa

menimbulkan suara). Allah menahan air untuk ikan itu hingga seperti

lengkungan sesuatu -dia berkata, "Seperti ini sama dengan

lengkungan"- Keduanya pun berangkat berjalan pada malam yang

tersisa dan hari berikutnya. Sampai pada keesokan harinya Musa

berkata kepada pemuda yang bersamanya, 'Berikanlah makan siang

kepada kami, sungguh kita telah merasakan kelelahan akibat

perjalanan ini'. Musa tidak merasakan lelah kecuali setelah melewati

tempat yang diperintahkan Allah kepadanya. Pemuda tersebut berkata,

'Tidakkah engkau melihat ketika kita beristirahat di batu,

sesungguhnya aku lupa ikan itu, dan tidak ada yang membuatku lupa

untuk mengingatnya kecuali syetan. Ikan tersebut mengambil jalannya

ke laut dengan cara yang sangat mengherankan'. Hal itu bagi ikan

adalah keluar diam-diam namun bagi mereka sebagai perkara yang

mengherankan. Musa berkata kepada si pemuda, 'Itulah tempat yang

kita cari'. Maka keduanya kembali menelusuri jejak mereka

-keduanya 
pulang menapaki jejak-jejak mereka sebelumnya-

hingga sampai ke batu dan temyata di tempat itu terdapat seorang

laki-laki berselimut kain. Musa memberi salam dan orang itu
menjawab salamnya seraya berkata, 'Darimanakah negerimu semoga

keselamatan atasmu'. Musa berkata, 'Aku Musa'. Orang tersebut

berkata, 'Musa bani Isra'il?' Musa menjawab, 'Benar, aku datang

menemuimu agar engkau mengajarkan kepadaku petunjuk yang telah

diajarkan kepadamu'. Dia berkata, 'Wahai Musa, sesungguhnya aku

mengetahui suatu ilmu dari ilmu Allah yang diajarkan-Nya kepadaku

dan engkau tidak mengetahuinya. Sedangkan engkau mengetahui ilmu
dari ilmu Allah yang diajarkan-Nya kepadamu dan aku tidak

mengetahuinya'. Musa berkata, 'Bolehkan aku mengikutimu?' Dia
berkata, 'Engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabor bersamaku.

Bagaimana engkau dapat bersabar terhadap sesuatu yang engkau

tidak mengetahui duduk perkaranya 
-hingga 

firman-Nya- suatu

uruson'. Keduanya berangkat sambil berjalan kaki di tepi laut. Tiba-

tiba ada perahu yang melewati keduanya dan mereka berbicara dengan

orang-orang yang ada dalam perahu itu agar membawa mereka.
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Ternyata orang-orang dalam perahu itu mengenal Khidhir maka

mereka membawanya tanpa upah (gratis). Ketika keduanya telah

menaiki perahu datang seekor burung dan hinggap pada bagian depan

perahu. Burung itu mematuk ke air satu atau dua kali. Khidhir berkata

kepadanya, 'Wahai Musa, ilmuku dan ilmumu tidaklah mengurangi

ilmu Allah kecuali seperti apayang dikurangi oleh burung ini dari air

laut dengan patukannya ke laut. Tiba-tiba dia mengambil kapak dan

mencabut satu papan. Belum lagi kekagetan Musa selesai melainkan

satu papan telah dia cabut menggunakan kapak. Musa berkata

kepadanya, 'Apa yang engkau lakukan?' Orang-orang membawa kita

tanpa upah lalu engkau dengan sengaja melubangi perahu mereka

untuk menenggelamkan pemiliknya. Sungguh engkau telah

melakukan kesalahan yang besar'. Dia berkata, 'Bukankah sudah

kukatakan kepadamu bahwa engkau sekali-kali tidak akan mzrmpu

bersabar bersamaku?' Musa berkata, 'Janganlah engkau menghukum

aku karena kelupaanku dan janganlah kamu membebani aku dengan

sesuatu kesulitan dalam urusanku'. Sungguh yang pertama adalah

kelupaan dari Musa. Ketika keduanya keluar dari laut maka mereka

melewati seorang anak yang sedang bermain bersama teman-teman

sebayanya. Dia (Khidhir) memegang kepala an$ itu lalu mencabut

dengan tangannya seperti ini 
-Suffan 

mengisyaratkan dengan ujung

jari-jarinya seakan-akan sedang memetik sesuatu- Musa berkata

kepadanya, 'Mengapa engkau bunuh jiwa yang bersih bukan karena

dia membunuh orang lain? Sungguh engkau telah melakukan sesuatu

yang mungkar'. Dia berkata, 'Bukankah sudah kukatakan kepadamu,

bahwa engkau sekali-kali tidak akan mampu bersabar bersamaku?'

Musa berkata, 'Jika aku bertanya kepadamu tentang sesuatu sesudah

(kali) ini, maka janganlah engkau memperbolehkan aku menyertaimu,

sesungguhnya engkau sudah cukup memberi udzur (maaf) kepadaku'.

Maka keduanya berjalan hingga tatkala mereka sampai kepada

penduduk suatu negeri, mereka minta dijamu oleh penduduk negeri

itu, tetapi penduduk negeri itu tidak mau menjamu mereka. Kemudian

dalam negeri itu, keduanya mendapati dinding rumah yang hampir

roboh; miring 
-Beliau 

mengisyaratkan dengan tangannya seperti ini,
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dan Sufuan mempraktikkan seakan-akan sedang mengusap sesuatu ke

atas. Aku tidak mendengar Sufuan mengucapkan kata 'miring' kecuali

satu kali- Musa berkata, 'Kaum yang kita datangi dan mereka tidak
memberi makan serta tidak menjamu kita, lalu engkau dengan sengaja

memperbaiki dinding mereka, jikalau mau engkau dapat mengambil

upah untuk pekerjaan itu'. Dia (Khidhir) berkata, 'Inilah perpisahan

antara aku dengan engkau. Aku akan memberitahukan kepadamu

tujuan perbuatan-perbuatan yang engkau tidak mampu bersabar

terhadapnya'. Nabi SAW bersabda, 'Kita sangat mendqmbakan

sekiranya Musa mampu bersabar sehingga Allah mengisahkan

kepada kita berita keduanya'." Suffan berkata, "Nabi SAW bersabda,

'Semoga Allah merahmati Muso, sekiranya beliau bersabar niscaya

Allah aknn mengisahkan kepada kita tentang keadaan keduanya'.

Lalu Ibnu Abbas membaca (firman-Nya),"Korena di hadapan mereka

ada seorang raja yang merampas setiap perahu. Adapun anak itu
makn kedua orong tuanya adolah orang-orang mulonin. " Kemudian

Suffan berkata kepadaku, "Aku mendengarnya darinya dua kali dan

aku menghafal darinya". Dikatakan kepada Sufuan, "Engkau
menghafalnya sebelum mendengarnya dari Amr atau engkau telah
menghafalnya dari seseorang?" Suffan berkata, "Dari siapa (lagi) aku

menghafalnya? Dan apakah ada seseorang yang meriwayatkannya dari
Amr selain aku? Aku telah mendengar darinya dua atau tiga kali dan

aku menghafalnya darinya."
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3402. Dari Hammam bin Munabbih, dari Abu Hurairah RA, dari

Nabi SAW, beliau bersabda, "sesungguhnya dia dinamakan Khidhir
karena dia duduk di atas farwah yang putih, lalu tiba-tiba ia
bergoncang dan ternyata dari belakangnya telah menghijau
(khadhra')."

Al Hamawi berkata, Muhammad bin Yusuf bin Mathar Al
Farabri berkata, Ali bin Khasyram menceritakan kepadaku dari

Sufuan secara lengkap.

Keterangan Hadits:
(Bab cerita tentong Khidhir bersama Musa lS). Imam Bukhari

menyebutkan hadits Ibnu Abbas dari Ubay bin Ka'ab melalui dua
jalur periwayatan. Jalur pertama akan disebutkan dengan redaksi lebih
lengkap pada awal tafsir surah Al Kahfi.

Dalam riwayat Abu Dzar dari Al Mustamli dari Al Farabri
tercantum di tempat ini, "Ali bin Khasyram menceritakan kepada

kami, SuSan bin Uyainah menceritakan kepada kami" lalu disebutkan
hadits selengkapnya. Masalah ini juga telah disebutkan pada

pembahasan tentang ilmu.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pula hadits Abu
Hurairah RA, "Dia dinamakan Iftidhir karena duduk di atas farwah
yang putih lalu ia bergoncang dan ternyata di belakangnya telah
menghijau." Hubungarlnya dengan judul bab sangat jelas dari sisi
adanya penyebutan Khidhir.

Abdttrrazzaq memberi tambahan dalam kitabnya Al Mushannaf
ketika menukilnya melalui sanad seperti di atas, "Al Fqrwu adalah

rerumputan putih dan yang sepertinya." Abdullah bin Ahmad berkata

setelah menukil dari bapaknya, "Menurut dugaanku tafsiran ini
berasal dari Abdttruazzaq." Sementara Iyadh justru telah

memastikannya. Al Harbi berkata, "Al Farwalz di permukaan bumi
adalah rerumputan yang kering." Pernyataan ini sesuai dengan

pendapat Abdurrazzaq.

Ibnu Al A'rabi berkata, "Al Farwah adalah tanah putih yang

tidak ada tanamannya." Pendapat ini disetujui oleh Al Khaththabi dan
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selainnya. Dari Mujahid disebutkan bahwa dinamakan Khidhir karena
apabila beliau shalat niscaya apa yang ada di sekelilingnya menjadi
hijau.

Selanjutnya, para ulama berbeda pendapat tentang nama asli
Khidhir, nzrma bapaknya, nasabnya, kenabiannya, dan umrah yang
dilakukannya. Al wahab bin Munabbih berkata, "Beliau adalah
Balyaa." Namun, dalam fulisan tangan Ad-Dimyathi tertera, *yalyaa,,.

Disamping itu disebutkan pula beberapa nama lain, yaitu Baaliya,
Ilyas, Ilyasa', Amir, dan Khadhrun. Akan tetapi pendapat pertama
lebih kuat. Sedangkan nasabnya bahwa beliau adalah putra Malikan
bin Faligh bin Abir bin Syalikh bin Arfakhsyad bin Sam bin Nuh.
Atas dasar ini berarti Khidhir dilahirkan sebelum Ibrahim AS. Sebab
beliau adalah putra paman kakek Ibrahim. Sementara itu, Ats-Tsa'labi
menukil dua pendapat yang berlawanan, yaitu pendapat bahwa
Khidhir dilahirkan sebelum Ibrahim dan pendapat yang mengatakan
sebaliknya.

Menurut Wahab nama panggilan Khidhir adalah Abu Al Abbas.
Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab Al Afrad dari jalur Muqatil,
dari Adh-Dhahhak, dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Dia adalah anak
Adam karena dari tulang shulbinya." Tapi riwayat ini lemah dan
munqathi' (terputus). Abu Hatim As-Sijistani menyebutkan dalam
l<rtab Al Ma'marain bahwa beliau adalah putra eabil bin Adam.
Pendapat ini dia nukil dari Abu ubaidah dan selainnya. Sebagian lagi
mengatakan bahwa namanya adalah Irmiya bin Thaifa, seperti dikutip
Ibnu Ishaq dari Wahab.

Para ulama berbeda pula tentang nama bapak Khidhir hingga
menghasilkan beberapa nama, yaitu Malikan, Kalyan, Amil, dan

Qabil. Nama terakhir inilah yang lebih masyhur. Dari Ismail bin
Uwais disebutkan bahwa beliau adalah Al Umar bin Malik bin
Abdullah bin Nashr bin Azad.

As-Suhaili mengutip dari suatu kaum bahwa Khidhir adalah
salah satu malaikat dan bukan keturunan Adam. Sementara dari Ibnu
Lahi'ah dikatakan bahwa dia adalah putra Fir'aun. Tapi ada pula yang
mengatakan dia adalah putra anak perempuan Fir'aun.
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Sebagian berpendapat nama Khidhir (sebelumnya) adalah

Khadhrun bin Ayil bin Ma'mar bin Ish bin Ishaq bin Ibrahim. Lalu
ada yang mengatakan bahwa bapaknya berasal dari Persia. Pendapat

tersebut dinukil oleh Ath-Thabari dari Abdullah bin Syaudzab. Ibnu

Zhufr menyebutkan dalam kitab tafsimya bahwa Khidhir adalah

keturunan salah seorang yang beriman kepada Ibrahim AS. Dikatakan,

Khidhir adalah orang yang telah diwafatkan Allah selama 100 tahun

kemudian dihidupkan kembali (seperti disebutkan dalam Al Qur'an),
lalu tidak akan dimatikan hingga ditiupnya sangkakala.

Ad-Daruquthni menyebutkan dalam hadits -yang telah

disitir- bahwa Khidhir ditangguhkan ajalnya hingga kelak
mendustakan Dajjal. Sementara ,\bdurrazzaq berkata dalam kitabnya
Al Mushannaf dari Ma'mar tentang kisah orang yang dibunuh Dajjal,
lalu dihidupkannya bahwa orang yang dimaksud adalah Khidhir.
Demikian juga dikatakan oleh Ibrahim bin Suftan, periwayat dari

Imam Muslim dalam kitab Shahih-nya.

Ibnu Ishaq menukil dalam kitab Al Mubtada' dari sahabat-

sahabatnya bahwa Adam AS telah mengabarkan kepada anak-anaknya

saat akan wafat mengenai bencana Topan, lalu beliau mendoakan

umur panjang kepada orang yang memelihara jasadnya hingga

menguburkannya. Ketika terjadi bencana Topan, Nuh AS
mengumpulkan anak-anaknya dan menceritakan perkara tersebut,

maka mereka pun memeliharanya dan akhimya dikubur oleh Khidhir.
Khaitsamah bin Sulaiman menukil dari Ja'far Ash-Shadiq dari

bapaknya bahwa Dzulqarnain memiliki teman malaikat. Lalu dia

meminta kepada malaikat itu menunjukkannya sesuatu yang dapat

memanjangkan umurnya. Maka malaikat menunjukkan kepadanya

mata air kehidupan yang berada dalam kegelapan. Dzulqarnain

berjalan menuju air itu dan Khidhir lebih dahulu darinya. Akhirnya,

Khidhir berhasil menemukan mata air kehidupan sementara

Dzulqarnain tidak menemukannya. Makhul menukil dari Ka'ab Al
Ahbar, dia berkata, "Empat orang nabi yang senantiasa hidup sebagai

pengaman bagi penduduk bumi. Dua berada di bumi (yaitu) Khidhir
dan Ilyas. Dua lagi berada di langit (yaitu) Idris dan Isa."
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Ibnu Athiyah Al Baghawi menukil dari sejumlah ahli ilmu
bahwa Khidhir adalah seorang nabi. Mereka berbeda pendapat apakah
beliau seorang Rasul atau bukan? Sementara sekelompok ulama -diantara Al Qusyairi- berpendapat bahwa Khidhir adalah seorang wali.
Ath-Thabari menyebutkan dalam kitabnya At-Tarikh bahwa Iftidhir
hidup pada masa Afridun, menurut pendapat mayoritas ulama Ahli
Kitab perj anj i an lama, menj elang kedatangan Dzulqarnain.

An-Naqqasy menyebutkan banyak dalil yang menunjukkan
bahwa Khidhir masih hidup, tetapi tidak ada satu pun yang dapat

dijadikan pedoman. Demikian pemyataan Ibnu Athiyyah. Selanjutnya,
dia berkata, "Sekiranya Khidhir masih hidup tentu dia akan muncul
pada masa awal Islam, padahal tidak pernah dinukil satu dalil shahih
tentang itu."

Ats-Tsa'labi berkata dalam kitab tafsimya, "Khidhir diberi umur
yang sangat panjang menurut semua pendapat. Namun, beliau tidak
dapat dilihat langsung oleh mata. Bahkan sebagian mengatakan beliau
tidak mati kecuali pada akhir zaman ketika Al Qur'an diangkat." Al
Qurthubi berkata, "Khidhir adalah seorang nabi menurut mayoritas
ulama. Sebab seorang Nabi (Musa) tidak mungkin belajar dari
seseorang yang kedudukannya lebih rendah darinya. Disamping itu,
hukum-hukum yang batin tidak diketahui kecuali oleh para nabi."

Menurut Ibnu Shalah, mayoritas ulama beranggapan bahwa
Khidhir masih hidup. Adapun yang mengingkari perkara ini hanyalah
sebagian kecil ahli hadits. Pernyataan Ibnu Shalah disetujui oleh An-
Nawawi dan bahkan menurutnya hal tersebut telah disepakati di
kalangan sufi serta kaum shalihin. Cerita-cerita mereka melihat
Khidhir dan bertemu dengannya sangat banyak.

Para ulama yang secara tegas menyatakan bahwa I(hidhir sudah

meninggal adalah Imam Muslim, Ibrahim Al Harbi, Abu Jafar Al
Munadi, Abu Ya'la bin Al Farra', Abu Thahir Al lbadi, Abu Bakar
bin Al Arabi dan sekelompok ulama lainnya. Landasan mereka adalah

hadits masyhur dari Ibnu Umar dan Jabir serta selain keduanya bahwa

Nabi SAW bersabda di akhir hayatnya, t-, iu U. ,p1\i 4 & d; I
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Ui e}Jt ra)b'$|y (Tidak akan tersisa seorong pun di permukaan

bumi di antara mereka yang kini berada di atasnya setelah berlalu

masa seratus tahun). Ibnu Umar berkata, "Maksudnya adalah

berakhirnya generasi beliau sAw." Ulama yang mengatakan Khidhir

masih hidup menjawab bahwa saat itu Khidhir berada di atas laut, atau

Khidhir dikecualikan dari cakupan hadits sebagaimana paru ulama

sepakat mengecualikan Iblis.

Dalil lain yang digunakan kelompok yyg menafikan

keberadaan Khidhir saat ini adalah firman Allah, ry ,t /,W Ott

lj$t g<a*i tidak menjadiknn kekekalan kepada seorang pun manusia

sebelummut. Begitu juga hadits Ibnu Abbas, o-jb bi 1l# hr e; r;

1!*4j L,. .'o-:A7'$'t"rb,i''\: 4 Olt (Allah tidak mengutus

seorang nabi pun melainkan Allah telah mengambil perjanjian,

[yaituJ jika Muhammad diutus dan dia masih hidup maka dia akan

benar-benar beriman kepadanya dan menolong/membelanya). Hadits

ini diriwayatkan Imam Bukhari. Sementara tidak ada satupun hadits

shahih yang menyebutkan bahwa Khidhir datang kepada Nabi SAW

dan tidak pula berperang bersamanya. Bahkan Nabi sAw berdoa saat

perans Badar, fl\\ r:iir I u.!t:y ry LlLl,ui (Ya Attah, iika

Engkau membinasakan kelompok ini niscaya Engkau tidak akan

disembah di atas bumi). Seandainya Khidhir masih hidup 
- 
tentu

penafian ini tidak benar. Nabi SAW bersabda pula, ti3'r! ;';itr f :

+f 'H W'g- e 'k ig 'i lsr*og, Atlah merahmati Muso,

sungguh kita mendambakan beliau lebih bersabar agar dikisahkan

kepada kita tentang berita keduanya). Jika Khidhir masih hidup maka

harapan itu kurang tepat. Bahkan beliau SAW akan menghadirkan

Iftidhir ke hadapannya untuk memperlihatkan keajaiban-keajaiban,

dan yang demikian lebih dapat membuat orang-orang kafir beriman,

khususnya Ahli Kitab.

Berita pertemuan Khidhir dengan Nabi SAW telah dikutip

dalam satu hadits lemah yang diriwayatkan Ibnu Adi dari jalur Katsir
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bin Abdullah bin Amr bin Auf dari bapaknya, dari kakeknya, "u4r'tti

u'Sa 
):,ar dt .+!' ,-*i U,,:ut t:,\s r4;.jlt q'S: q *, *iltt ;-

* ot*r:r,p 6, :g1i ,tb'r:"ublit t t i ,p ,lu6' gi$i ,Q_'qtu-
'4t '# ,tf or'px" rr3'u i,:a ,lfut (Sesungguhnya Nabi SAtil

mendengar pembicaraan -don saat itu beliau berada di masiid- maka
beliau bersabda, 'Wahai Anas, pergilah kepada orang yong berbicara
dan katakan kepadanya agar memohonknn ampunon untukku'. Anas
pergi kepadanya dan orang itu berkata, 'Katakan kepadanya,
sesungguhnya Allah teloh melebihkanmu di atas para nabi
sebagaimana Dia melebihkan bulan Ramadhan atas bulan-bulan
lainnya' Ia berknta, 'Lalu mereka pergi melihatnya ternyata dia
adalah Khidir'.). Sanad hadits ini lemah. Ibnu Asakir meriwayatkan
dari hadits Anas seperti itu, tetapi sanad-nyalebih lemah.

Ad-Daruquthni meriwayatkan dalam kitab Al Afrad dari Atha'
dari Ibnu Abbas, dari Nabi SAW, ,f:F ef F ,fit:'$t'#"
li,r ,r-a uj 1' fr,i$t:t:F * gayi,€e oi,,>t1 ,y',N
(Khidhir dan llyas berkumpul setiap tahun saat musim haji. Setiap
salah seorang dari mereka mencukur rambut sahabatnya. Lalu
keduanya berpisah dari kalimat-kalimat ini,. bismillaah maasyaa
Allaah). Akan tetapi dalam sanad-nya terdapat Muhammad bin
Ahmad bin Zaid, periwayat yang lemah. Ibnu Asakir menukil pula
dari Hisyam bin Khalid dari Al Hasan bin Yahya, dari Ibnu Abi
Ruwad seperti itu disertai tambahan, jl# f; {;: *6 6, ,tti.ri-y

J-':3 lOan keduanya meminum air Zamzam dengan satu kali minum,

dimana hal itu telah mencukupi merekn hingga tahun berikutnya).
Namun sanad hadits ini mu'dhal (terputus dari sanad-nya dua perawi
atau lebih secara berhrrut-turut).

Hadits serupa dinukil Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud
melalui sanad yang hasan dari Ibnu Abi Ruwad disertai tambahan,

/*t -oW,t )6:F- (Keduanya melal<sanakan puasa Ramadhan

di Baitul Maqdis). Ath-Thabari juga meriwayatkan yang serupa dari
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Abdullah bin Syaudzab. Diriwayatkan dari Ali bahwa saat dia thawaf

tiba-tiba mendengar suara berseru, "Wahai orang yang tidak
disibukkan oleh telinganya karena apa yang didengarnya." Ternyata

orang itu adalah Iftidhir. Riwayat ini dinukil oleh Ibnu Asakir melalui
dua jalur yang lemah. Hadits tersebut tercantum dalam kitab Al
Mujalasah melalui jalur kedua.

Kemudian disebutkan pula sejumlah atsar tentang pertemuan

Khidhir dengan para sahabat dan generasi sesudah mereka, tetapi

umrunnya atsar-stsar tersebut lemah. Di antaranya adalah riwayat

Ibnu Abi Dunya dan Al Baihaqi dari hadits Anas, a' ,,La 
t4t'4 6

r"-e,',ps f; nitt -y-f'g'c;*,;ri*'ii,ei A ys et y
'+i, (Ketika Nabi SAW meninggal, seorang taki-laki masuk dan

melangkahi mereks -lalu disebutkan hadits ta'ziyah- maka Abu
Bakar don Ali berkata, 'Ini odalah Khidhir). Dalam sanad-nya

terdapat Abbad bin Abdushamad, seorang periwayat yang lemah.

Riwayat serupa dinukil pula oleh Saif dalam kitab Ar-Riddah namun

dalam sanad-nya terdapat periwayat yang majhul (tidak dikenal). Ibnu
Abi Hatim meriwayatkan dari Ja'far bin Muhammad dari bapaknya

dari Ali seperti tersebut.

Ibnu Wahab meriwayatkan dari lbnu Al Munkadir bahwa Umar
menshalati jenazah lalu dia mendengar seseorang berkata, "Jangan

kalian mendahului kami". Lalu disebutkan kisah selengkapnya dan

didalamnya dikatakan orang itu berdoa untuk si mayit. Umar berkata,

"Tangkaplah laki-laki itu." Maka orang tersebut berlalu dari mereka

dan ternyata bekas kakinya sepanjang satu hasta. Umar berkata,

"Demi Allah, ini adalah Khidhir." Dalam sanad-nya terdapat seorang

periwayat yang mojhul (tidak dikenal) disamping munqathi'
(terputus).

Imam Ahmad meriwayatkan dalam kitab Az-Zuhud dari Mis'ar
dari Ma'an bin Abdurrahman dari Aun bin Abdullah, dia berkata,

"Ketika seorang laki-laki di Mesir 
-saat 

terjadi fitnah Ibnu Az-
Zubair- sedang risau, tiba-tiba dia bertemu seseorang dan

menanyainya. LakiJaki tersebut mengabarkan kerisauannya tentang
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apa yang menimpa manusia berupa fitnah. Orang itu berkata,

'Ucapkanlah; Allahumma shalimniy wasallim minniy' (Ya Allah,

selamatkan aku dan hindarkan dariku). Maka laki-laki tersebut

mengucapkannya dan ia selamat dari fitnah." Mis'ar berkata, "Orang-

orang menduga bahwa dia adalah Khidhir."
Ya'qub bin Sufuan meriwayatkan dalam kitabnya At-Tarikh dan

Abu Arubah dari Riyah bin Ubaidah, dia berkata, "Aku melihat

seseorang berjalan bersama Umar bin Abdul Aziz sarrtbil berpegang

tangannya. Ketika orang itu pergi aku bertanya, 'Siapakah laki-laki

tadi?' Umar bertanya, 'Apakah engkau melihatnya?' Aku menjawab,

'Ya!' Umar berkata, 'Menurutku engkau adalah laki-laki yang shalih.

Orang itu adalah saudaraku I(hidhir. Dia memberi kabar gembira

bahwa aku akan memimpin dan berbuat adil'." Sanad riwayat ini
cukup bagus. Sampai saat ini saya (Ibnu Hajar) belum menemukan

riwayat yang lebih akurat darinya. Hal ini tidak pula bertentangan

dengan hadits terdahulu tentang kematian generasi Nabi SAW setelah

seratus tahun. Sebab atsar Umar bin Abdul Aziz terjadi sebelum

berlalu seratus tahun.

Ibnu Asakir meriwayatkan dari Kurz bin Wabrah, dia berkata:

Saudaraku dari penduduk Syam mendatangiku lalu berkata, terimalah

dariku hadiah ini. Ibrahim At-Taimi menceritakan kepadaku, dia

berkata, "Aku sedang duduk di halaman Ka'bah berdzikir kepada

Allah. Tiba-tiba seseorang datang dan memberi salam kepadaku. Aku

belum pemah melihat orang yang wajahnya lebih bagus darinya dan

tidak pula orang yang lebih harum aromanya. Aku bertanya,

'siapakah anda?' Orang itu menjawab, 'Aku adalah saudaramu

Khidhir'." Beliau berkata, "Konon Khidhir mengajarinya sesuatu yang

jika dilakukan niscaya akan bermimpi melihat Nabi SAW." Dalam

sanad-nya terdapat periwayat yang majhal (tidak dikenal) dan dha'if
(lemah).

Kemudian Ibnu Asakir meriwayatkan dalam biografi Abu

Zur'ah Ar-Razi melalui sanad yang shahift bahwa ketika masih muda

dia melihat seseorang melarangnya mendatangi pintu-pintu penguasa.

Setelah tua dia melihat kembali orang itu seperti semula dan
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melarangnya jrga mendatangi pintu-pintu penguasa' Aku pun

menengok untuk berbicara dengannya namun tidak sempat

metrihatnya. Maka terbetiklah dalam hatiku bahwa dia adalah Khidhir.

{J:nar Al Jumahi menukil dalam kitabnya Al Fara'ld dan Al

Fai,"iiri rlalam kitab lulakkafr melalui sanad yang terdapat padanya

perarvi w$"!/tul (tidak dikenal) dari Ja'far bin Muhammad bahwa dia

melihat -scr.l';tlg laki-laki tua berbicara dengan bapaknya, lalu laki-laki

itu pergi. Bapaknya berkata kepadanya, "Suruh orang itu kembali

kepadaku." Aku pun mengejarnya namun tidak berhasil

menemukannya. Maka bapakku berkata kepadaku, "Dia adalah

Khidhir."
Al Baihaqi meriwayatkan dari Al Hajjaj bin Qarafishah bahwa

dua laki-laki melakukan jual-beli di hadapan Ibnu Umar. Tiba-tiba

seorang laki-laki berdiri di hadapan mereka dan melarang kedua orang

itu bersumpah atas nama Allah lalu menasehati mereka. Ibnu Umar

berkata kepada salah seorang di antara keduanya, "Tulislah nasihat itu

darinya." Kemudian Ibnu Umar meminta agar nasihat itu diulangi

hingga dia menghafalnya. Setelah itu, Ibnu tJmar mencari orang tadi

tetapi tidak terlihat lagi. Al Hajjaj berkata, "Mereka beranggapan

bahwa orang itu adalah Khidhir."

28. Bab

ir Jyr'Js :JF".; i,r '*'ri;"7 ti q fi ^3

,L tj;, \:rL*, aqt |*.i\'U;1d.tq,*')
;:ia e?:- 4u, g*i * ob1

3403. p-i Uu**am bin Munabbih bahwa Abu Hurairah RA

berkata, Rasulullah sAw bersabda, "Dikntakon kepada bani Isra'il,
,Masuklah kalian pintu dalam keadaan bersuiud clan ucapkanlah;

hiththah ftebaskanlalt kami dari dosa). Namun, mereka merubahnya

dan masuk dengan mengesot di atas pontat mereka serayo

mengatakan; habbatunfii sya'ratin (biii pada gandum)'."

o Oz o z

J rb d,f
i:.'t. i.

4-1, d$l 6Lp

ir*;tj:*
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ii ,ir-, ",; i,r ,r.:r;;',^ c-ri * t\'r rLJ3 ;;jr *
6't-\ b q)L'rot{ ;;,:\:'{': *\t * itJ;,

t /. ,

t-7 liw ;;.r;\e.qitit; itiu ,Liryti"A :y qe Jz - n ,

::y, .it i1, ,ir;i q, b; u11 :.-ri"=, * a .tt iJt v-o'il-
1, !2,22 2. .1 t.:, .r".'.'. ':" ",-c iq_ €*e ;:L') t1'; \ri ,;-# $u L i:;'oi ;rri itr

Li ;-^)r'o;, ,t;'rlQ.:rS. Jy pf Lj fu'c[i;r'"J 4t
) . z o i -'t'-.',..: ... i,. 11 . ,.2 , . t,., i1 o.c)-* G_p :A* _H .F->,Sl *: ot-e atf -r--Li c{;a

t1 jli t1t1:;',rG'.pt-L ," ,y t Jt *+t e ,fi o';'pbj'41 '{."; iri kt?'u, .,,'rsk \L;i;i:) d),k
: .2,.'

uri'ri (x 
";p jf q 6t Quro1.!6i ,;12i,4 t:)y ,;u,

,;"i rrii aifirs tik I r/;i air t1;i \1 :'i', U: ,* 3l

(W) arr '.r.b ot3 $a tLhr'rQ
3404. Dari Abu Hurairah *, Oru be.kata: Rasulullfr SAW

bersabda, "Sesungguhnya Musa adalah seorang taki-laki pemalu dan
senantiasa tertutup. Tak ada yang tampak dari kulitnya karena rasa
malunya. Moka beliau disakiti oleh orang-CIrang bani Isra,il yang
menyakitinya. Mereka berkata, 'Tidaklah dia menutup diri sedemikian
rupa kecuali karena aib pada kulitnya,. mungkin belang, buah zakar
membesar, atau suqtu penyakit'. Allah berkehendak membebaskannya
dari apa yang mereka katakan kepada Musa. Pada suatu hari beliau
pergi ke tempat sepi seorang diri dan meletakksn pakaiannya di atas
batu, lalu mandi. Ketika selesai, beliau pergi ke tempat pakaiannya
untuk mengambilnya. Akan tetapi sebuah batu melarikan pakaiannya.
Musa ntengambil tongkatnya lalu mengejar batu itu. Beliau berkata,
'I{ainku batu... kainku botu...' hingga santpai ke tempat sekelompok
bani Isra'il tian mereko ntelihatnyc d*lt;:,t keadaan telanjang dan
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sungguh Allah telah memperbagus penciptaannya dan

membebaskannya dari ucapan (tuduhan) mereka. Batu itupun

berhenti dan Musa mengambil pakaiannya serta memukulinya dengan

tongkatnya. Demi Allah, bekas pukulan itu masih nampak di batu

tersebut, yaitu tiga, atau empat, qtau lima pukulan. Itulah firman
Allah, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menjadi

seperti orang-orang yang menyakiti Musa, maka Allah

membersihkannya dari tuduhanluduhan yang mereka katakan.

Adalah dia seorang yong mempunyai kedudukan terhormat di sisi

Allah '. " (Qs.Al Ahzaab [33]: 69)

j:"'et'i:'Jtr'.,-ht *r;ur *l;'+ iJrs,j\ c_i *
l, Li'\+.rl \, at) :*'o\'1tr,iw ** ;;', jr-irt'*lt Ui:r'-'-k,t;G *3f i' 

"b 
"4t'4G

';:,;t*U 
-Su q;ti " ;;hr n'i:lC ; ,yj e

3405. Dari Abu Wa'il, dia berkata: Aku mendengar Abdullah

RA berkata, 'Nabi SAW membagi sesuatu, lalu seorang laki-laki
berkata, 'Sungguh pembagian ini tidak dimaksudkan untuk mencari

keridhaan Allah'. Aku mendatangi Nabi SAW dan mengabarkan

kepadanya. Beliau SAW marah hingga aku melihat kemarahan pada

*'ajahnya. Kemudian beliau bersabda, 'Semoga Allah merahmati

Muso, sungguh beliau telah disakiti lebih banyak daripada ini, tetapi

beliau tetap bersabar'."

Keteransan Hadits:
(Bab). Demikian yang tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan

selainnya, yakni tanpa judul, yang berfungsi sebagai pemisah dengan

bab sebelumnya.

Dalam bab ini Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits,

diantaranya:
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Pertama, hadits Abu Hurairah RA, "Dikatakan kepada Bani

Isra'il,'Masuklah kalian pintu dalam keadaan bersujud'."
Penjelasannya akan dikemukakan pada tafsir surah Al A'raaf.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA, "Sesungguhnya Musa adalah

seorong laki-laki yang pemalu. "

/Y) r-*.X3 ;t ',,;St gi (Dari Al Hasan, Muhammad dan

Khilas). Al Hasan yang dimaksud adalah Hasan Al Bashri. Sedangkan

Muhammad adalah Ibnu Sirin. Dia terbukti akurat telah mendengar

riwayat secara langsung dari Abu Hurairah. Adapun Khilas adalah

Ibnu Umar Bashri. Dikatakan bahwa dia pemah bertugas sebagai

polisi bagi Ali RA. Riwayat Khilas darinya tercantum dalam Sunan

At-Tirmidzi dan An-Nasa'i. Akan tetapi Yahya Al Qaththan
menegaskan bahwa riwayat Khilas dari Ali hanya melalui shahifah
(kitab yang ditulis Ali RA).

Abu Daud menukil dari Imam Ahmad, "Khilas tidak pernah

mendengar riwayat langsung dari Abu Hurairah." Ibnu Abi Hatim
menukil dari Abu Zrx'ah bahwa Yahya bin Al Qaththan berkata,

"Riwayat Khilas dari Ali hanya bersumber dari kitab. Namun, dia
telah mendengar langsung dari Ammar, Aisyah dan Ibnu Abbas."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, jika terbukti dia mendengar langsung

dari Ammar dan dia pernah menjadi polisi bagi Aii, mengapa

dikatakan bahwa dia tidak mungkin mendengar riwayat dari Ali secara

langsung? Abu Hatim berkata, "Konon Khilas mendapat shahifuh

(kitab) yang ditulis oleh Ali, dan dia bukan seorang periwayat yang

kuat." Maksudnya, bukan periwayat yang kuat dalam menukil riwayat
dari Ali.

Shalih bin Ahmad menukil dari bapaknya, "Yahya Al Qaththan
berhati-hati dalam meriwayatkan hadits Khilas dari Ali secara

khusus." Adapun para Imam Ahli hadits lainnya menganggap Khilas

sebagai periwayat yang tsiqah (terpercaya).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Khilas tidak memiliki riwayat dalam

Shohih Bukhori selain di tempat ini dan di dalam pembahasan tentang

sumpah dan nadzar. Adapun hadits di atas telah dinukil beriringan
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dengan periwayat lainnya. Kemudian Imam Bukhari menyebutkan

kenrLrali dengan sanad dan matan yang sama dalam tafsir surah Al
Ahzaab. Sedangkan pada pembahasan tentang sumpah dan nadzar

clisehr.rtkan beriringan dengan Muhammad bin Sirin dari Abu
Hrrrairah. ilanya saja Al Mizzi melakukan kesalahan, karena dia

mengatakan bahwa hadits tersebut disebutkan pada pembahasan

tentang puasa.

Adapun Al Hasan Al Bashri tidak pernah mendengar langsung

dari Abu Hurairah RA menurut pendapat para pakar kritikus hadits.

Apapun yang tercantum di beberapa riwayat yang menunjukkan selain

itu maka dianggap sebagai suatu kesalahan. Tidak ada riwayatnya dari

Abu Hurairah dalam Shahih Bukhari selain di tempat ini dan dalam

pembahasan tentang awal mula penciptaan. Adapun di tempat ini telah

dinukil beriringan dengan periwayat lain. Sedangkan dalam
pembahasan tentang awal mula penciptaan dinukil beriringan dengan

Ibnu Sirin. Disamping itu, terdapat riwayat ketiga yang disebutkan
pada bagian awal kitab Shqhih Bukharr, yakni pada pembahasan

tentang iman, juga beriringan dengan Ibnu Sirin.
,. ' .. . t. 

-'a,l ori.Lr "t :9 q 6';1 (Tak ada yang tampak dari kulitnya

karena rasa malunya). Hal ini mengindikasikan bahwa Bani Isra'il
mandi telanjang secara bersama-sama, dan yang demikian
diperbolehkan dalam syariat mereka. Hanya saja Musa AS mandi

sendirian, karena beliau adalah seorang yang sangat pemalu.
t ,.- . - .1 t.'tJ.t;'*'ql"'o:rr') 6i'lt.t (Pada suatu hari beliau pergi ke tempat".v J

sepi seorang diri dan meletakkan pakaiannya). Dalam riwayat Al
Kasymihani disebutkan, 'i d.q.g|;q. (Pakaian, yatoi pakaian

mililotya). Akan tetapi versi pertama lebih dikenal. Secara zhahir,

beliau masuk ke dalam air dalam keadaan telanjang. Makna inilah
yang dijadikan judul oleh Imam Bukhari untuk hadits tersebut dalam

pembahasan tentang mandi. Dia berkata, "Bab Orang Yang Mandi
Dalam Keadaan Telanjang." Saya telah mengemukakan pula dasar

kesimpulan ini dalam pembahasan tersebut.
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Ibnu Al Jauzi menukil dari Al Hasan bin Abi Bakar An-
Naisaburi bahwa Musa turun dan masuk ke dalam air dengan

menggunakan sarung. Ketika keluar mengikuti batu dan sarungnya

dalam keadaan basah, maka mereka melihatnya dan mengetahui
bahwa zakarnya tidak memiliki cacat apapun. Sebab penyakit buah
zakar yang membesar terlihat dari balik kain yang basah.

Meskipun apa yang dikatakan tersebut mungkin untuk
dibenarkan, tetapi apa yang dinukil dari Nabi SAW menyelisihinya.
Dalam riwayat Ali bin Zaid dari Anas yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan, e.bt* ,ilti ,? U:1r'ilp lt-ir ',!rU oi':rti til orS ;V'oi
:U'i' (Sesungguhnya Musa apabila hendak ffiasuk ke dalam air maka

beliau tidak melepaskan kainnya hinggu auratnya telah tertutup
dalam air).

' .. ,i ,-'F+ €i ,'f; €.'i (Kainku batu... kainku baru...). Maksudnya,

berikan kainku. Atau kembalikan kainku. Pada kalimat di atas terdapat
kata yang tidak disebutkan secara redaksional, yang seharusnya

adalah; kembalikan kainku wahai batu. Sementara dalam pembahasan

tentang mandi telah disebutkan dengan lafazh, #, U Cy (Kainku

wahai batu).
z lJ

o;F--L i?;,i3 (Dia membebaskannya dari apa yang mereka

katakan). Dalam riwayat Qatadah dari Al Hasan dari Abu Hurairah
RA yang dikutip Ibnu Mardawaih dan Ibnu Khuzaimah,'at; il.tllt

(Dia menampilkannya dalam bentuk terbaik). Kemudian dalam

riwayatnya juga disebutfuvl, 'a--{s.ty. U€ : r5d(ri hr ,yd 
',P:p\ i Urti

(Bani Isra'il berkata, 'Semoga Allah memerangi para pendusta',

maka hal itu merupakan pembebasan baginya [dari apa yang mereko
katakan atau tuduhkanJ). Dalam riwayat Rauh bin Ubadah

disebutkaq 
'-rl-, + fl; ,Jb )*,)t rlk ;1|jt gata mereka

melihatnya seperti laki-laki yang paling baik bentuk penciptaannya,

lalu Allah membebaskan [membersihkanJnya dari apa yang mereka
katakon).
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,-;.'j i-li|;:6 7V1 lAan pun berhenti dan Musa mengambil

kainnya). Saya (Ibnu Hajar) katakan, demikian yang tercantum di

tempat ini. Sementara dalam Musnad Ishaq bin Ibrahim (guru Imam

Bukhari) disebutkan ,'-.+i, erj:, yakni menggunakan huruf alif dan

lam pada kata'hajar '. Demikian juga dinukil Abu Nu'aim dan Ibnu

Mardawaih.

6'ri P-btyti (Demi Allah, sesungguhnya pada batu itu

terdapat bekus). Secara zhahir, kalimat ini merupakan bagian dari

hadits. Namum. Hammam menjelaskan dalam pembahasan tentang

mandi bahwa ini adalah perkataan Abu Hurairah RA.
a ,,'t-* ii L.-,]ili L,)lt (Tiga, empat atau lima). Dalam riwayat

Hammam disebutkan ,l;";"')I i-, lEnam atau tujuh). Kemudian dalam

riwayat tbnu Mardar.vaih dari riwayat Hubaib bin Salim dari Abu

Hurairah dinyatakan dengan tegas, 7r;-o 
,?, 

(Dengon enom

pukttlan).

'-,r'i 
q itr e1fi Ajl rrti uiLt ti j{r t rrtl air,Al( U> ,i'tt u.it

(ltulah firman Allah, 'Hai orang-orang yang beriman, janganlah

kamu menjadi seperti orang-orang yong menyakiti Musa, maka Allah
membersihkannya dari tuduhanluduhan yang mereka katakan).

Bagian ini tidak tercantum dalam riwayat Hammam. Sementara Ibnu

Mardawaih menukil dari lkrimah, dari Abu Hurairah RA, dia berkata,

Gi rtit ;.i€ tf_Su i t*l G!' 6 U> ,'*') 1;; n' & i' J'ijr-p
'J-;'; 

-a3t J\,;'i'itaa ,:tst A'i"ot_,:o!'A r j€ 'prr1C tr ,iti
(Rasttlullah SAW rnembaca [oyatJ, 'Hri orang-oran7 yons beriman,

janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang menyakiti Musa'. "

Beliau berkata, "Sesungguhnya bani Israil mengatakan Musa

mengidap penyakit buah dzakarnya membesar. Suatu ketika Musa

berangkat ke sungai, mandi...). Lalu disebutkan seperti dalam hadits

di atas. Pada bagian akhir riwayat Ali binZaiddisebutkan, }il t:ttit

,;'i rrl,i ,;i6 '-{fJ 
I ,jr;; ii,r 

'J'Jb 
$o t3 lMereka ntetihatnya
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tidak seperti yang mereka katakan. Maka Allah menurunkan firman-
Nya, 'Janganlah kalian menjadi seperti orang-orang yang menyakiti

Musa'.).

Peialaran Yans Dapat Diambil.
1. Hadits ini mengandung keterangan tentang bolehnya berjalan

sambil telanjang dalam keadaan darurat. Ibnu Al Jauzi berkata,

"Oleh karena Musa AS berada di tempat yang sepi lalu keluar

dari air dan tidak menemukan kainnya, maka beliau mengikuti

batu karena tidak bertemu seseorang dalam kondisi telanjang.

Kebetulan di sana terdapat suatu kaum dan beliau melewatinya.

Meskipun pada umumnya tepi-tepi sungai itu sepi, tetapi tidak
ada jaminan bila di sana juga ada orang. Musa AS membangun

sikapnya bahwa tak seorang pun yang melihatnya karena tempat

itu sepi. Tapi secara kebetulan beliau terlihat oleh orang-orang

yang melihatnya. Nampaknya, beliau terus mengikuti batu -
sesuai riwayat- hingga berhenti di suatu perkumpulan bani Israil

dan di sana terdapat orang yang menuduhnya. Dengan demikian

tampak faidah dari kejadian itu. Sebab bila hanya berhenti pada

bani Israil secara umum niscaya tidak memiliki faidah seperti

itu.

Boleh melihat aurat orang lain dalam kondisi darurat, seperti

saat mengobati atau membersihkan seseorang dari tuduhan atas

suatu aib (cacat fisik). Begitu pula apabila salah satu dari

pasangan suami istri mengklaim pasangannya berpenyakit

belang dengan tujuan membatalkan pernikahan, tetapi pihak

yang satunya mengingkari tuduhan tersebut.

Akhlak dan fisik para nabi berada pada puncak kesempurnaan.

Barangsiapa menisbatkan suatu cacat pada fisik salah seorang

nabi berarti telah menyakitinya dan dikhawatirkan bagi orang ini
terjerumus pada perbuatan kufur.

Mukjizat Musa AS yang sangat jelas.

Manusia senantiasa didominasi oleh sifat kemanusiaannya.

Sebab Musa AS mengetahui bahwa batu itu lari karena perintah

2.

1

4.

5.

6.
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Allah. Meski demikian beliau tetap memperlakukannya seperti

makhluk berakal hingga memukulinya. Namun, ada pula
kemungkinan Musa hendak memperlihatkan mukjizat lain
kepada kaumnya, yaitu adanya bekas pada batu akibat pukulan

tongkatnya.

7. Sifat para nabi yang senantiasa bersabar terhadap orang-orang

boiioli dan gangguan mereka. Lalu Allah menjadikan

kemenangan bagi para nabi atas orang-orang yang menyakiti
mereka.

Ahmad bin Mani' meriwayatkan dalam Musnad-nya melalui
sanod yang hasan, dan Ath-Thahawi serta lbnu Mardawaih dari hadits
Ali bahwa ayat tersebut turun berkenaan dengan tuduhan Bani Israil
terhadap Musa akibat saudaranya, Harun. Sebab Musa AS pergi

berkunjung bersama Harun. Namun, di tengah perjalanan Harun
meninggal dunia dan dikuburkan oleh Musa. Akibatnya, sebagian

Bani Isra'il menuduh Musa telah membunuh saudaranya. Maka Allah
membebaskan Musa dari tuduhan dengan cara membangkitkan

kembali jasad Harun untuk menjelaskan kepada mereka bahwa dirinya
meninggal secara wajar. Akan tetapi sanad hadits ini lemah. Kalaupun

akurat tidak menghalangi bahwa kedua kelompok itu sama-sama

dimaksud oleh ayat. Sebab keduanya bisa dikatakan telah menyakiti
Musa dan Allah membebaskannya dari apa yang mereka katakan.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud

tentang perkataan seseorang, ,1t'*J:!G"li u ;; :,* rl- tl
(Sesungguhnya pembagian ini tidak dimaksudkan mencari keridltaon
Allah). Adapun yang dimaksud darinya adalah penyebutan Musa AS.
Hadits ini telah disebutkan pada ketetapan seperlima harta rampasan

perang dari pembahasan tentang jihad pada "Bab Kebiasaan Nabi
SAW Memberi Kepada Orang-orang Yang Dilunakkan Hatinya." Di
tempat itu telah ditentukan tempat untuk dijelaskannya hadits ini.
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29. & e*i et*"Yang Tetap Menyembah Berhala Mereka.,,

(Qs. Al A'raaf [7]: 138)

.t;e v :1'j)b G1 .r1]i- :(|H))Lt;--* :1e1
Mutabbaruro: Kerugian. Waliyutabbiruu: Menghancurkan. Maa

'alau: Apayang mereka kuasai.

i,Ss tnz\t *ur l' l" " rc'oi ;;7r * i * Oi t
yt J;:, uy, ,clKlt Ga *: ^l;ht ,* A' J-, ; k
:;kf :tis .;5i ri y );\u,W,Js &3 * i *

.CG, ir-, yf U"n',F_t :'J$ c.e)t al';
3406. Dari Abu Salamah Ui, aUauo"** bahwa Jabir bin

Abdullah RA berkata, "Kami pernah bersama Rasulullah SAW
memetik Al Kabats, dan sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda,

'Hendaklah kalian mengambil yang hitam karena itulah yqng
terbaik'. Mereka berkata, 'Apakah engkau pernah menggembala
kambing?' Beliau bersabda, 'Bukankoh tidak ada seorang nabi pun
melainkan pernah menggembalakonnya? "'

Keterangan Hadits:
(Bab yang tetap menyembah berhala mereka. Mutabbarun:

kerugian. Waliyutabbiruu: menghancurknn. Maa 'alau: Apa yang
mereka kuasai). Kemudian disebutkan hadits, "Kami pernah bersama

Rasulullah SAW memetik Al Kabats, dan sesungguhnya Rasulullah

SAW bersabda, 'Hendaklah kalian mengambil yang hitam karena
itulah yang terbaik'. Mereka berkata, 'Apakah engkau pemah

menggembala kambing?' Beliau bersabda, 'Bukankah tidak ada
seorang nabi pun melainkan pernah menggembalakannya? "'
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Al Kabats adalah buah Araak' yu.lg telah matang. Demikian

Imam An-Nawawi menukil dari ahli bahasa Arab. Sementara Abu

Ubaid berkata, "Ia adalah buah Araak yang telah kering." Al Qazzaz
berkata, "Ia adalah buah Araak yang masih segar."

Adapun konteks pertanyaan para sahabat, "Apakah engkau

pemah menggembala kambing?" dengan pemyataan Rasulullah SAW,

"Hendaklah kalian mengambil yang hitam", adalah pernyataan ini
menunjukkan bahwa beliau SAW mampu membedakan jenis buah

pohon tersebut. Sementara yang rnampu membedakannya 
-pada

umumnya- adalah orang yang pernah menggembala kambing.

Perkataan Imam Bukhari, "Bab yang tetap menyembah berhala

mereka", maksudnya adalah penafsiran ayat ini. Adapun yang

dimaksud ad.rlah penafsiran firman Allah dalam surah Al A'raaf [7]
ayat r38, i{J *1 ,b oit(Ji y e ryiit'}.ir ,Y)"iuirti\jAj @an

Kami s'eberangkan bani Israil ke seberang lautan itu, mako setelah

mereka sampai kepada suatu kaum yang tetap menyembah berhala
mereka...) dan seterusnya. Akan tetapi Imam Bukhari tidak

menafsirkan ayat tersebut kecuali lafazh, lj.'e J ";i :\:ij'ot-
{Sesungguhnya mereka itu akan dihaneurknn kepercayaan yong

dianutnya) dia berkata, "Penafsiran kata 'mutabbarun' adalah

kerugian."

Penafsiran tersebut diriwayatkan Ath-Thabari dari Ali bin Abi
Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya , y e 6 f :l* Lt aiu

berkata, "Yakni kerugian." Pada dasarnya 'kerugian' adalah

penafsiraan dari kata 'tatbiir' yang merupakan asal dari kata

'mutabbar '. Adapun penafsiran firman-Nya, "waliyutabbiruu", yakni

mereka akan dihancurkan, disebutkan sebagai perluasan pembahasan.

Penafsiran ini berasal dari Qatadah, seperti dinukil Ath-Thabari

melalui Sa'id. Adapun ayat yang dimaksud adalah firman-Nya dalam

surah Al Israa' [17] ayat 7 , t:t-ti fr* 6 tSl.HS,dia berkata, "untuk

menghancurkan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai."

I Araak adatah nama pohon yang akamya biasa digunakan untuk silvak-peDerj.

48O - FATETTL BAARr



Adapun hubungan hadits Jabir tentang menggembala kambing

dengan judul bab kurang jelas. Syaikh kami (lbnu Al Mulaqqin)

berkata ketika menjelaskan hadits ini, "sebagian syaikh kami

beranggapan bahwa hadits Jabir tidak memiliki kaitan dengan judul

bab. Namun, menurut kami hubungannya sangat jelas karena Isa

masuk di antara mereka yang turut menggembala kambing."

Demikian saya lihat dalam naskahnya. Seakan-akan terjadi kesalahan

penulisan, karena pembahasan di sini berkenaan dengan Musa bukan

Isa AS. Pernyataannya sesuai dalam menjelaskan hubungan hadits

Jabir dengan cerita Musa AS, tetapi tidak dapat menjelaskan

keterkaitan hadits dengan judul bab.

Menurut dugaan saya antara penafsiran tersebut dengan hadits

Jabir terdapat tempat yang sengaja dikosongkan, dan akan disebutkan

hadits yang sesuai judul bab di atas, sekaligus judul bab yang sesuai

dengan hadits Jabir, tetapi kemudian hal itu digabung seperti yang

terjadi pada hal-hal yang serupa.

Kesesuaian hadits Jabir dengan kisah Musa AS terdapat pada

keumuman sabda beliau SAW, "Bukankah tidak ada seorang nabi pun

melainlran pernoh menggembalakannya?" termasuk di dalamnya

Musa AS seperti telah disinyalir oleh Syaikh kami. Bahkan pada

sebagian jalur hadits ini disebutk*, ;-iir "Jt-'Pt ;i'u;.Ui
(Sungguh Musa telah diutus sedang beliau menggembala kambing).

Riwayat yang dimaksud dinukil oleh An-Nasa'i dalam tafsirnya dari

Abu Ishaq dari Nashr bin Hazn, dia berkata, 
'Jrit ,:Hti ;.7\ ,11,i ;*Ar.

f ,*tt'$, ,;'i 4 ,*i io n' e'4, (Pemitik unta dan kambing

soling membanggakan diri. Maka Nabi SAW bersabda, 'Musa diutus

dan beliau adalah penggembala kambing'.). Para periwayat dalam

hadits ini tergolon g tsiqah (terpercaya).

Untuk memperkuat pendapat yang telatr saya kemukakan bahwa

dalam naskah An-Nasafi tercantum kata "bab" tanpa judul, lalu

disebutkan hadits Jabir namun tidak dicantumkan bab sebelumnya.

Seakan-akan An-Nasafi menghapus bab yang ada penafsirannya, lalu

menyebutkan bab yang ada hadits marfu'-nya.
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Sebagian pensyarah --diantaranya Al Karmani- memaksakan

diri dalam mencari hubungan antara hadits Jabir dengan judul bab di

atas. Menurutnya, sisi kesesuaian antara keduanya adalah bahwa Bani

Isra'il adalah orang-orang yang lemah dan bodoh, lalu Allah
melebihkan mereka atas semesta alam. Konteks ayat menunjukkan

perkara itu 
-yakni 

berkaitan dengan bani Israil- demikian pula para

nabi dahulunya adalah orang-orang lemah dimana mereka hanya

sebagai penggembala kambing."

Menurut para imam ahli hadits, bahwa hikmah mengapa para

nabi dijadikan AUah sebagai penggembala kambing adalah untuk

menanamkan sifat tawadhu' (rendah hati) pada diri mereka,

membiasakan hati untuk menyepi, dan melatih diri dengan penuh

kesabaran mengurus kambing sebagai persiapan kelak mengurus

umat. Hal ini telah dijelaskan pada bagian awal pembahasan tentang

sewa-menyewa.

Kemudian Imam Bukhari tidak menyebutkan ayat-ayat itu baik
secara tekstual maupun isyarat, kecuali firman-Nya, "mutabborun

maa hum rtihi". Padahal tidak diragukan lagi bahwa firman Allah

dalam surah Al A'raaf l7l ayat 140, Sirij t o*'€-&J'$'1 (Dan Dia

melebihkan kamu atas seluruh umat) disebutkan setelah ayat tadi.

Lalu bagaimana dikatakan bahwa Imam Bukhari hendak menyitir ayat

terakhir ini bukan ayat yang sebelumnya. Dari sini diketahui bahwa

yang menjadi pedoman adalah pandangan yang telah kami

kemukakan.

Al Karmani menukil dari Al Khaththabi, dia berkata,

"Maksudnya bahwa Allah tidak memberikan kenabian kepada mereka

yang menuntut dunia dan para pemujanya. Bahkan kenabian hanya

diberikan kepada orang-orang yang tawadhu seperti penggembala

kambing dan pemilik keterampilan tangan."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, pernyataan ini juga hanya

menjelaskan kesesuaian matan hadits dengan kisah Musa bukan

dengan judul bab. Al Quthb Al Halabi 
-setelah 

menukil pernyataan
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tersebut dari Al l(hahthabi- berkata, "Perlu diperhatikan lagi

hubungan antara hadits dengan judul bab."

lo.iV tfr.u ui €';fi utb1o"'iil,&i',Srt\fs"Don (Ingattoh) Ketika

M usa B erkata Kep ado Kaumny a,' Ses ungg uhnya Allah Meny uruh

Ksmu Menyembelih Seekor Sapi'."
(Qs. Al Baqarah l2lz 67)

:(

\'1';'1\r'r:f J S*'4 :(rJerll
torz{lz

-$ .,pr tir{ p :1J}i

r.9LJX; ..-ot--r

'oy.:1irrt*o) .?q'(Y )) .7;t a ,1i;i:^i) .o'Fr j
:(iiirir-i) .(*i blr-;*; ii','s{ it* ie; i$"y

.iJlir
Abu Al Aliyah berkata, "Al 'Awaan adalah yang pertengahan

antara muda dan tua. Faaqi': Bersih. Laa dzaluul: Tidak ditundukkan

oleh pekerjaart. Tutsiirul ardha: Tidak dipakai membajak tanah dan

untuk pertanian. Musallamafr (selamat); dari aib (cacat ftsik). Loa

Syiyah: Putih. Shafraa: Jika engkau mau maka yang hitam. Dikatakan

shafraa' seperti firman-Nya,'jimaalaatun shufr'. Faddara'tum'.

Kalian berselisih.

Keterangan:
(Bab dan [ingatlahJ ketika Musa berkata kepada kaumnya,

"sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyembelih seekor sapi").

Dalam bab ini, Imam Bukhari hanya menyebutkan beberapa

penafsiran dari Abu Aliyah. Kisah penyembelihan sapi betina telah

disebutkan Adam bin Abi Iyas dalam tafsirnya; Abu Ja'far Ar-Razi

menceritakan kepada kami dari Ar-Rabi' bin Anas dari Abu Aliyah

tentang firman Allah, 'a;;. tt ;.:s'oi €;Ualr 11 lSrv ngguhnya Allah

t
t' o a

J^*,t
c

\,:;
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menyuruh kamu menyembelih seekor sapi), dia berkata, "Pernah ada

di antara bani Israil seorang yang kaya. Dia tidak memiliki anak tetapi

han,r,a memiliki seorang kerabat yang mewarisinya. Maka sang

kerabat mernbunuh orang kaya itu untuk mendapatkan warisannya.

Kemudian jenazahnya diletakkan di persimpangan jalan. Lalu dia

datang kepada Musa dan berkata, 'Kerabatku telah terbunuh dan aku

ditimpa p*rkara sangat besar. Tidak ada yang aku harapkan untuk

mengungkap pelaku pembunuhan ini kecuali engkau wahai Nabi

Allah'. Musa berseru di antara manusia, 'Barangsiapa mengetahui

urusan ini hendaklah memberikan keterangan'. Namun, tak seorang

pun di antara mereka yang mengetahuinya. Akhirnya Allah

mewahyukan kepada Musa, 'Katakan kepada mereka agar

menyembelih sapi betina'. N{ereka heran dan berkata, 'Bagaimana

kami mengungkap kasus pembunuhan ini dengan disuruh

menyembelih sapi betina?' Maka terjadilah apa,vang dikisahkan Allah

dalam Al Qur'an. Musa berkata, ';.')\j y rA\'t'ril q\'i\"'it,(Allah

berfirman bahwa sapi betina itu sdalah sapi betina yang tidak tua dan

tidak muda), yakni tidak terlalu tua dan tidak pula terlalu muda. Lt*
e\.5 U.(Pertengahan antara itu), yakni pertengahan antara muda dan

tua. uifei gut ir g-t Z,p W\i F" 'ti'J\, qi G 6 '#. ;!L s i3r rj6

(Mereka berkata; mohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami agar

Dia menerangkan kepada kami apa w*arnanya. Musa berkata;

Sesungguhnya Allah berfirman bahwo sapi betina itu adalah sapi

betina yang kuning, bersih warnanya), yakni warnan,va bersih mulus.

ifrit 
oj; 

lUenyrnangkan orang-orang yang memandangnyq), yakni

membuat mereka kagum. e 6 Ot a" qt r;i iir t7V lUereka berkata;

Mohonkan kepada Tuhanmu untuk kami agar .Dia. men.erangkan

kepada kami bagaimana hakikat sapi betino itu). \}F,4t 
'SF-'dl 

|lti

,f\\t 4 ,Sjl (Musa berkata; Sesungguhnya Allah berfirman bahwa

sapi betina itu adalah sapi betina yang belum pernah dipakoi untuk

membajak tanah)yakni tidak terlatih untuk mengolah tanah. dt '"i 1)
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i'p\t (Dan tidak pula untuk mengairi tanaman), yakni dan tidak

digunakan bekerja untuk pertanian. "zJI qiaok cacat), yakni selamat

dari aib (cacat fisik). WV 1 (Tidak ada belangnya), yakni tidak ada

padanya warna putih- "i',Ju.ti il' tjA fuereka berkata; Sekarang

barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnyo).

Abu Aliyah berkata, "sekiranya mereka ketika diperintah

menyembelih sapi betina langsung menyembelih sapi betina yang

mana saja, niscaya hal itu telah cukup dan tidak menyusahkan

mereka. Akan tetapi mereka mempersulit rnaka Allah pun

mempersulit mereka.. Seandainya mereka tidak membuat pengr:cualian

dengan mengatakan, is3l,.,-Jdi iif r 1t3 '01131'1(Don sesungguhrya kami

insya Allah akan mendapat petunjuk funtuk memperoleh sapi ituJ),

niscaya mereka tidak bisa mendapatkan sapi itu selamanya. Sampai

berita kepada kami bahwa mereka tidak menemukan sapi dengan ciri-

ciri seperti yang disebutkan kecuali pada seorang wanita tua. Maka

wanita itu menetapkan harga yang sangat mahal. Musa berkata kepada

mereka, 'Kalian telah mempersulit diri kalian, berikan kepadanya apa

yang ia minta'. Setelah itu, mereka menyembelih sapi betina, lalu

mereka mengambil salah satu tulangnya dan dipukulkan kepada orang

yang dibunuh. Orang itu pun hidup kembali dan menyebutkan nama

orang yang membunuhnya. Kemudian ia mati saat itu juga. Akhirnya

sang pembunuh ditangkap, dan dia adalah kerabat korban sendiri yang

menginginkan harta warisannya. Kemudian Allah membunuh orang

itu karena maksudnya yang demikian buruk."

Kisah ini dinukil pula oleh Ibnu Jarir secara panjang lebar dari

jalur Al Aufi dari Ibnu Abbas, dan dari jalur As-Sudi seperti itu. Ibnu

Jarir menyebutkannya pula bersama Ibnu Abi Hatim dan Abd bin

Humaid melalui sanad yang shohih dafl Muhammad bin Sirin dari

Ubaidah bin Amr As-Salmani (salah seorang tabi'in).

Adapun kata, shafraa; jika engkau mau yang hitam, dan

dikatakan sfu fr aa' seperti firman Allah,' j imaalaat shufr' r" Ini,ada-lah

perkataan Abu Ubaidah. Dia berkata. "Finnan'Nya. t-{,!l gut o|r;ie,
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yakni jika engkau mau yang kuning (boleh yang kuning) dan jika

engkau mau boleh pula yang hitam. Seperti firman Allah, 'jimalaat

shufr', yakni hitam." Maksud Abu Ubaidah bahwa kata'shafraa'

dapat dipahami sebagaimana maknanyayang masyhur (yakni kuning)

dan dapat pula bermakna hitam seperti pada firman Allah SWT,

'jimaalaat shufr'. Kata'shufr' pada ayat ini diartikan kuning yang

kehitam-hitaman. Sementara itu dinukil dari Al Hasan bahwa beliau

menarik kesimpulan dari firman-Nya, 'faaqi'un launuha', untuk

menunjukkan bahw'a sapi betina yang dimaksud berwarna hitam'

Sedangkan kata, "Faddaara'lum: Kalian berselisih", juga

adalah perkataan Abu Ubaidah. Ia berasal dari kata tadaari' artinya

saling menolak/mempertahankan.

31. Kematian Musa dan Kenangan Sesudahnya

t:-)L ;; J\.7't:r &'11'rl iv'& ?rt qt r';'.; gi *

"1, * il*'ri itut y, J\e; ,x4;iv r*,pllrr
'.-b a.'i ,i; ,f 'c 

i+'Ci ti',p 
9\g"rr : 

ju .'.,'tJl

,ii .L'rJt; ,S r';u ii L:r'qi iG .k- a:;a'J<-_i\;.

Iie .fu *;) LrlS ,,r!i a ^r:itf li,r 
'J1l; :'Js.il,;

i:; &ri'V * ') :&, ;,r-'l;lt'* it J;,'J., :;';';

?b e"#6?1r, iJts.;lli *5ir '-: q,at --c J\

3407. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Malaikat maut

diutus kepada Musa AS. Ketika malaikat itu mendatanginya rnaka

Musa memukulnya. Malaikat kembali kepada Tuhannya dan berkata,
.Engkau telah mengutusku kepada hamba yang tidak menginginkan

kematian'. Allah berfirman, 'Kembalilah kepadanya dan katakan;
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supaya dia meletakkan tangannya di atas punggung lembu. Untuknya

setiap satu rambut yang tertutupi tangannya sama dengan satu

tahun'. Musa berkata, 'Wahai Tuhanku, kemudian apa?' Allah

menjawab,'Kemudian kematian'. Musa berkata,'Sekaranglah'.

Beliau bersabda, 'Musa memohon kepada AUah untuk

mendekatkannya ke tanah yang suci (Baitul Maqdis) sejauh lemparan

batt!' ." Abu Hurairah berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Sekiranya

aku di tempat itu niscaya akan aku perlihatkan kuburannya di sisi

jalan di bawah gundukan pasir merah'. "

Dia berkata: Ma'mar mengabarkan kepada kami, dari Hammam,

Abu Hurairah menceritakan kepada kami, da:"iNabi SAW, sepefii itu.

,-i:**j' i +;'t flt rL'i* ;i,r.';i:iu'61'lr ri
; ,V:r)'.,;3l\ a br'*i:,r ,'JG & \, ,n, ;rij" r:i oi

;L *i y\' * fr3.1 ia*r q!t'r,i1"Ir ')w ,,ait

,b;; j*r qlt't,'e:rdt,Su;-ir* * €- 4at

,+:1j' .i?-,';i'y.:r u;ir

:6i;'&i L ;'\i'r ;u" urlt L

Ot-rii'c,* "*i oki 6)\i ),b

3408. Dari Az-Zukri, dia berkata: Abu Salamah bin

Abdurrahman dan Sa'id bin Al Musayyab mengabarkan kepadaku,

bahwa Abu Hurairah RA berkata, "seorang laki-laki dari kaum

muslimin dan seorang laki-laki Yahudi saling mencaci maki. Si

muslim berkata, 'Demi Yang telah melebihkan Muhammad atas

semesta alan,' 
-dalam 

suatu sumpah yang dia ucapkan-. Sementara

si -vahudi l;erkata. 'Demi Yang telal rnelebihkan Musa atas semesta
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alam'. Pada saat itu si muslim mengangkat tangannya lalu menampar

si yahudi. Maka si yahudi pergi kepada Nabi SAW dan mengabarkan

kejadian arfiara dirinya dengan laki-laki muslim. Nabi SAW bersabda,

'Janganlah kalian menganggapku lebih baik daripada Musa.

Sesungguhnya manusia akan pingson dan akulah yang pertama kali
siuman. Nomun ternyata Musa berpegangan di samping arsy. Aku

tidak tahu opakah termasuk orong yang pingsan lalu siuman

sebelumku ataukah dia termasukyang dikecualikan oleh Allah'."

?" ,!* nr j-, 'JG :'JG;;'; ti oi ;;7t '? i '", f
,.o- -o 7 .1 t--. "/ - t ti','1 .'". ,.='" .o' 

":!L?l qriJr e',T Ui :;"; il Ju, ,;;3i'>1 U7t:*j y
.^tz

.iYLr hr tt;Lb' giir ;;Ci :'7;i',jia .i-.sr a'o1,b
tu' 

, 
t' 

.

^l,r 
j; ,iw y6trf ','i'& *'ri i1 J, Irtl ; :&,,

#";;;lt\'#,*')*i" J,
340g.Dari Humaid bin Abdunahman bahwa Abu Hurairah RA

berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Adam beradu argumen dengan

Musa. Musa berkata kepada Adam, 'Engkau Adam yang telah

dikeluarknn oleh kesalahanmu dari surga'. Adam berkata kepada

Musa, 'Engkau Musa yang telah dilebihkan oleh Allah dengan

risalah-Nya dan berbicara langsung dengan-Nya kemudian engkau

mencelaku atau urusan yang telah ditakdirkan atasku sebelum aku

diciptakan?' Rasulullah SAW bersabda, 'Adam mengalahkan

orgumen Muso ', dua kali."

+?'t,j*U,*e; i,iu.r,JJ;?nt q, f* l,f
,uj!' * tf fs'r-'c-'rtj .i!i ",*'*i iga c'; *',

o1

'Y"i €;; t-ri' :')*ai
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3410. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Pada suatu hari Nabi

SAW keluar kepada kami dan berkata, 'Ditampakkan kepadaku umat'

umat, dan aku melihat rombongan yang sangat banyak telah menutupi

ufuk. Dikataknn, 'lni adalah Musa diantara kaumnya'."

Keterangan Hadits:
(Kematian Musa dan kenangan sesudahnya). Demikian yang

terdapat dalam riwayat Abu Dzar, yakni tidak mencantumkan kata
,bab'. Sementara clalam riwayat periwayat lainnya kata tersebut

dicantumkan.

Imam Bukhari menyebutkan beberapa hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Hurairah RA tentang kisah Musa bersama

malaikat maut. Dia menyebutkannya melalui jalur mauquf dart

Thawus. Kemudian mengiringinya dengan riwayat Hammam dari Abu

Hurairah. Jalur inilah yang masyhur dari Abdurrazzaq. Riwayat

Thawus telah dinisbatkan pula langsung kepada Nabi SAw oieh Al
Ismaili.

xk-i. ics," 6ri ,p>tLtr W Ai 4?F 'ua|p'ti (Mataikat

maut diutus kepada Musa AS. Ketika malaikat itu mendatanginya

maka Musa memukulnya). Musa memukul malaikat dengan keras

pada kedua matanya" Dalam riwayat Hammam dari Abu Hurairah

yang dikutip Imam Ahmad dan Muslim disebutkan, it,7'pt ?lSL*

LJtlii ?'.Jt,!; * ;'n P ,:4::t"fi i,sul a'i (Mataikat maut

datang kepado Musa dan berkata, 'Penuhilah fpanggilanJ Tuhanmu'.

Maka Musa menompar mata malaikat maut hingga copot'')'

Sementara dalam riwayat Ammar bin Abu Ammar dari Abu Hurairah

yang dikutip Imam Ahmad dan Ath-Thabari disebutkan, ai.J;.'l!' ;;€

,j? i 2'& a-,Jlli ;:tl Gii ,iV;6' :,,'U (Dahulunva malaikat maut

mendatangi manusia dan tampak oleh mata. Lalu dia mendatangi

Musa maka beliau menamparnya hingga matanya copot).
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,>"s-At i-,-; f Qidak menginginkon kematian). Hammam

mena-mbaili an, Lji> +b ii,, \? ,€ ol W', (Dia telah mencungkil

matuku. Muka Allcth mengembalikan motanyo kepadonya). Lalu

dalanr riwayat Ammar disebutkan, 1'-l'),sF'6 e'y'!:t? .2t 5",,J,ul

^*'^:itlJ ;eiA'ahrf (Mal aikat b e r kata,' Wahai Rabb ku, hamb a- Mu

Musa telah mencungkil mataku, sekiranya bukan karena

kehormatannya di sisi-Mu niscaya aku akan menyusahkonnya)'.
t- -, . .l'. o t''o'r-;-'e*i"'4 ]ii (Katakan kepadanya, " Hendaklqh meletakkan

tangannyo'). Dalam riwayat Abu Yunus disebutkan, ,4i'At:St ,'d'gi
':)3-i"Uiiu+St i-.i'8 tt$ lXarakan kepadanya, 'Apakah engkau

menginginkan kehidupan?' Apabila engkau menginginkan kehidupon

maka I e takkan t anganmu).

i: ,r* (Di atas punggung). Sebagian mengatakan maknanya

adalah punggung bagian atas bahu, di antara bagian syarafdan daging.

Sementara dalam riwayat Ammar disebutkan, Jpl lq (Di atas kulit

lembu).
, o .? o !Lr1-lJt "f (Kemudian kematian). Dalam riwayat Abu Yunus

disebutkan, w-lilrtUir6 iSG \utiou berkata, 'sekaranglah

wahai Tuhonku tidak lama lagi'). Kemudian dalam riwayat Ammar

disebutkan, ilr-i ,ir-i,b,;jr :jr-i tt"ti, 
-di s'd',Suiits1 luataikat

mendatangi Musa mako dia berkata, 'Apa sesudah ini?' Malaikat

berkata,' Kematian'. Musa berkata,'Sekaranglah'.).

ftra ,^jL-r:rilr ,p\\\',4 4.nlilirr jii (Betiau memohon

kepada Allah untuk mendekatkannya ke tanah yang suci sejauh

lemparan batu). Masalah ini telah dijeiaskan pada pembahasan

tentang jenazah.

*Pt -E U (Dari sisi ialan). Dalam riwayat Al Mustamli dan

Al Kasymihani disebutkan,.Filr ,-:rq jlerao sisi jalan), dan ini

adalah riwayat Hammam.
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-;JJt't*i 

(Di bawoh gundukan pasir merah). Dalam

riwayat Al Mustamli dan Al Kasymihani disebutk an, fr7\ #t y
(Di sisi gundukan pasir merah), dan ini juga riwayat Hammam. Al
Katsib adalah tumpukan pasir. Menurut Ibnu Hibban bahwa kuburan

Musa AS terdapat di Madyan, antara Madinah dan Baitul Maqdis.

Akan tetapi pendapat ini dibantah oleh Adh-Dhiya' bahwa negeri

Madyan tidak dekat ke Madinah dan tidak pula ke Baitul Maqdis.

Adh-Dhiya' berkata, "Telah masyhur tentang kuburan di Ariha' dekat

gundukan pasir merah, konon ia adalah kuburan Nabi Musa AS, dan

Ariha' termasuk tanah yang suci."

Ammar memberi tambahan dalam riwayahya , La5'zb, fU
lir;6r g-t( ag') ,'ar't) (Dia pun menciumnya dengan sekali ciuman

lalu ruhnya dicabut. Maka dia mendatangi manusia tidak dengan

terang-terangan). Maksudnya, setelah kejadian itu malaikat maut
datang mencabut ruh manusia tanpa menampakkan diri seperti

sebelumnya. Sebagian sumber menyebutkan malaikat maut dapat

membawa apel dari surga, lalu Musa menciumnya sehingga

meninggal dunia.

As-Sudi menyebutkan dalam tafsirnya ketika Musa AS
mendekati akhir hidupnya, beliau berjalan bersama Yusya' bin Nun,
lalu datanglah angin hitam. Yusya' mengira akan terjadi Kiamat. Oleh
karena itu, dia berpegangan pada Musa. Akan tetapi Musa keluar dari
bagian bawah bajunya. Maka Yusya' kembali sambil membawa baju

Musa AS. Dari Wahab bin Munabbih dikatakan bahwa malaikat
mengurus pemakaman Musa serta menshalatinya. Disebutkan juga

bahwa Musa hidup selama 120 tahun.

;' '.i ',* "r;; S?ii :)i 1OU berkata, "Ma,mqr mengabarkan

kepada kami dari Hammam...). Kelengkaparr sanad riwayat ini
berkaitan dengan sanad di awal hadits. Maka mereka yang

menganggap hadits ini mu'aUaq berarti telah melakukan kesalahan.

Imam Ahmad telah menukilnya dari Abdurrazzaq dari Ma'mar.
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Begitu pula Imam Muslim dari Muhammad bin Rafi' dari
Abdurrazzaq.

Pernyataan Imam Bukhari, "Sama seperti itu", maksudnya
riwayat Ma'mar dari Hammam semakna dengan riwayatnya dari
Thawus meskipun redaksinya berbeda. Hal ini telah saya jelaskan

pada pembahasan terdahulu.

Ibnu Khuzaimah berkata, "Sebagian ahli bid'ah mengingkari
hadits ini seraya berkata, 'Jika Musa mengenali malaikat maut berarti
dia telah meremehkannya. Adapun bila Musa tidak mengenalinya

maka mengapa tidak dilakukan qishash atas perbuatannya mencungkil
mata malaikat tersebut?' Sebagai jawaban dikatakan, 'Sesungguhnya
Allah mengutus malaikat maut kepada Musa bukan untuk mencabut
ruhnya saat itu juga, bahkan AUah mengutus malaikat maut untuk
mengujinya. Adapun sikap Musa yang menampar malaikat maut,
karena beliau melihat seseorang masuk ke rumahnya, dan beliau tidak
tahu jika itu adalah malaikat maut. Para ulama telah membolehkan
mencungkil mata seseorang yang melihat ke rumah seorang muslim
tanpa izin. Malaikat pernah datang kepada Ibrahim dan Luth AS
dalam bentuk manusia, dan pada awalnya keduanya tidak mengenali
mereka. Sekiranya Ibrahim mengenali mereka tentu beliau tidak akan

menghidangkan makanan. Begitu juga apabila Luth mengenali mereka
tentu beliau tidak mengkhawatirkan keselamatan mereka dari
gangguan kaumnya. Kalaupun dikatakan Musa mengenali malaikat
maut. Namun darimana sang ahli bid'ah ini membuat ketetapan

qishash antara manusia dan malaikat? Kemudian darimana pula ia
mendapat keterangan bahwa malaikat maut menuntfi qishash dan

tuntutannya tidak dipenuhi?"

Pernyataan Ibnu Khuzaimah telah diringkas Al I(haththabi dan

ditambahkan, "Sesungguhnya Musa hanya membela dirinya karena

melihat sesuatu yang mencurigakan. Kemudian Allah mengembalikan

mata malaikat maut agar Musa mengetahui dia berasal dari hadirat
Allah. Maka saat itu Musa pun pasrah." Imam An-Nawawi berkata,

"Tidak ada halangan bila Allah mengizinkan Musa menamparnya
untuk mengujinya." Ulama selainnya berkata, "Hanya saja Musa
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menampar malaikat maut karena dia datang untuk mencabut nyawa

Musa sebelum menawarkan pilihan. Karena telah dinukil riwayat

akurat bahwa tidak seorang pun di antara nabi yang dicabut ruhnya

sampai diberi pilihan. Oleh karena itu, ketika malaikat maut memberi

pilihan kepada Musa pada kali kedua maka Musa AS pasrah'"

Dikatakan bahwa pendapat terakhir ini adalah pendapat yang lebih

benar. Akan tetapi menurutku masih perlu diteliti. Sebab ada

kemungkinan seseorang akan menanggapinya Seraya bertanya,
..Mengapa malaikat maut datang mencabut ruh seorang nabi Allah lalu

mengabaikan syarat yang telah ditetapkan?" Jawabannya bahwa

peristiwa itu terjadi sebagai ujian.

Sebagian ulama mengklaim bahwa mai"na iafazh, "Mencungkil

matanya", yakni mengalahkan hujjahnya' Akan letapi kiaim ini

tertolak oleh kalimat dalam hadits ;tu sendiri, yaitu "Allah

mengembalikan matanya", darr. kalimat "illusa n'tenttmparnva", serta

"Mysa memukulnya", maupun faktor-faktor lain yang menyertai

konteks kalimat.

Menurut Ibnu Qutaibatr, Musa AS tidak mencungkil mata

malaikat maut tersebut dalam arti mencungkil mata yang sebenarnya.

Sedangkan makna, *Allah mengembalikan matonyo", yakni

mengembalikannya kepada bentuk yang sebenarnya. Namun, ada pula

yang memahami sesuai makna yang sebenarnya, dan Allah

mengembalikan kepada malaikat maut mata jelmaannya agar kembali

kepada Musa dalam bentuk yang sempurna, sehingga lebih patut bagi

Musa untuk mengambil pelajaran darinya' Inilah pendapat yang

dijadikan pegangan. Ibnu Aqil memperbolehkan adanya kemungkinan

Allah memperkenankan Musa untuk menampar malaikat maut

sekaligus memerintahkan malaikat maut agar bersabar. Sebagaimana

Musa diperintahkan untuk bersabar atas apa yang diperbuat Khidhir.

Hadits ini mengandung keterangan bahwa malaikat dapat

menampakkan diri dalam bentuk manusia. Sehubungan dengan

masalah ini telah dinukil sejumlah hadits. 1{adits ini menjelaskan pula

keutamaan untuk dikubur di Baitul Maqdis, sebagaimana yang telah

di-ielaskan pada pembahasan tentang jenazah.
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Sabda beliau SAW, "Bagimu setiap satu rambut sama dengan

satu tahun", dijadikan dalil bahwa umur dunia yang tersisa masih

sangat panjang. Sebab jumlah bulu yang tertutup oleh tangan

sangatlah banyak. Mungkin dua kali masa antara Musa dan diutusnya

Nabi SAW, atau bahkan lebih lama lagi.

Lafazh ini juga dijadikan dalil adanya tambahan umur. Bahkan

sebagian ulama berkomentar tentang firman Allah dalam surah Faathir

[35] ayat rr, *\3 gli:*'u'd-\j ii'u FJ-6j (Dan sekati-

kali tidak diponjangkan umur seseorang yang berumur paniang dan

tidak pula dikurangi Ltmurnyo, melainkan [sudah ditetapkanJ dalam

kitab), bahwa ia adalah penambahan dan pengurangan dalam arti

yang sebenarnya. Akan tetapi menurut jumhur ulama kata ganti pada

lafazh,'odari umurnya", untuk menunjukkan jenis bukan individu.

Maksudnya, tidak dikurangi dari umur yang lain. Seperti dikatakan,
o'Aku memiliki satu kain dan setengahnya", yakni setengah dari kain

yang lain. Sebagian mengatakan makna kalimat, *Tidak berlatrang

dari umurnya ", yakni tidak berlalu dari usianya. Semuanya diketahui

oleh Allah.
Adapun jawaban untuk kisah Musa dikatakan bahwa ajalnya

telah dekat dan tidak tersisa kecuali waktu berlangsungnya kejadian

antara dirinya dengan malaikat maut. Maka Allah memerintatkan

malaikat maut mencabut ruh Musa meski Allah mengetahui hal itu

tidak akan terjadi melainkan setelah peristiwa antara Musa dan

malaikat, dimana pada mulanya malaikat maut tidak mengetahui

hakikat tersebut.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA tentang pertengkaran antara

laki-laki muslim dan laki-laki yahudi.

q-:j-,ljr ';j'a;: #"jt r:t i'* i.i d-"i (Abu Salamah bin

Abdurrahman don Sa'id'bin ,l,i Uuroyyab mengabarkan kepadaku).

Demikian yang dikatakan Syu'aib dari Az'Zulrri. Sikapnya didukung

oleh Muhammad bin Abi Atiq yang menukil dari Az-Zul'ri seperti

yang akan disebutkan pada pembahasan tentang tauhid. Lalu Ibrahim

bin Sa'ad menukil dari Az-Zuhri melalui dua jalur itu sekaligus.
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Kedua riwayat yang dimaksud dikumpulkan oleh Imam Bukhari pada

pembahasan tentang tauhid untuk mengisyaratkan akurasi keduanya.

Disamping itu, ia memiliki sumber dalam hadits Al A'raj dari riwayat

Abdurrahman bin Al Fadhl seperti yang akan disebutkan setelah tiga

bab, dan dari jalur Abu Az-Zinad seperti akan disebutkan pada

pembahasan tentang kelembutan hati, serta dari jalur Abu Salamah

dari Abu Hurairah yang dikutip At-Tirmidzi, dan Ibnu Majah dari

Muhammad bin Amr. Disamping Abu Hurairah, hadits yang dimaksud

dinukil juga oleh Abu Sa'id seperti yang telah disebutkan.

)At q h;':'wtl"i:t"u ,h"*+"'t (seorang lakiJaki dari kaum

muslimin dan seorang lakiJaki dari yahudi saling mencaci maki).

Dalam riwayat Abdullah bin Al Fadhl disebutkan latar belakang

peristiwa tersebut. Pada bagian awal hadits disebutkan , &-iliS;*t E
1r ,*;1, iu>r.5iiri r iUta.fi-*W.'ei+ (Ketika

seorang loki-laki Yahudi menawarknn barangnya, lalu barang itu
ditawar dengan harga yang tidak berkenan baginya, maka ia berkata,

'Tidak, demi Yang telah melebihkan Musa qtos manusia'.). Saya

belum menemukan nama laki-laki yahudi tersebut dalam kisah ini.

Hanya saja menurut Ibnu Basykuwal, dia adalah Finlash. Lalu dia

menisbatkan pendapat itu kepada Ibnu Ishaq. Akan tetapi yang

disebutkan Ibnu Ishaq tentang kisah Finlash bersama Abu Bakar Ash-

Shiddiq serta tamparan yang dialaminya adalah peristiwa lain yang

berkaitan dengan turunnya firman Allah dalam surah Aali Imraan [3]
ayat I u,i?i'*tpii,r o1 rj6 'u-:iti'J?rr gi rA (Sungguh Attah

telah mendengar perkataan orang-orong yang mengatakon,

'sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya'.). Masalah bahwa yang

menampar dalam kisah ini adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq telah

dinyatakan secara tegas dalam riwayat Sufyan bin Uyainah dalam

kitabnya Al Jami ', dan Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al Ba'ts, dari Amr
bin Dinar dari Atha', serta Ibnu Jad'an dari Sa'id bin Al Musayyab,

dia berkata, ',H ,lj , c;u rut{t, &r ,tt Ct qt ,*l"U hj';.og
:€ Ci>tS 

rj{ilt (Pernah antara seorang laki-taki sahabat Nabi SAW
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dengan seorang laki-laki yahudi terjadi pembicaraan tentang

sesuatu). Amr bin Dinar berkata, "Dia adalah Abu Bakar Ash-

Shiddiq." Lalu orang yahudi itu berkata, ;:,1t ,P e'; il>r qilrl

1'r-:;j' i;Uls 1.Oemi Yang telah melebihkan Musa atas manusia. Maka

ia ditampar oleh laki-laki muslim itu).

"qt:*#t-J"[ 'o'r-1-l$.i y il:-lt' e'] grao saat itu si muslim

*rngongkot tangannya, lalu menampar si yahudi). Maksudnya, ketika

dia mendengar perkataan si yahudi, "Demi Yang telah melebihkan

Musa atas sernesta alam." Orang muslim itu melakukan perbuatan

tersebut karena memahami bahwa kata, "semesta olam" adalah

bersifat umum termasuk di dalamnya Muhammad SAW. Padahal dia

telah mengetahui bahwa Muhammad SAW adalah lebih utama.

Perkara ini telah dijelaskan dalam hadits Abu Sa'id, bahwa yang

memukul berkata saat si yahudi mengucapkan perkataannya itu, i'si

o. t 1, o.

r-b; # * (Wahai orang yang berbuat buruk terhadap
'Muhammad). 

Hali.ri menurr.lukkan bahwa si muslim menampar laki-

laki yahudi sebagai hukuman baginya, karena laki-laki yahudi itu telah

berbuat dusta menurut pandangan laki-laki muslim tersebut.

Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad disebutkan,'q ;J1it'^;')'P
(Dia menampar wajah si yahudi). Sementara dalam riwayat Ahmad

dari jalur ini disebutkan,"i5i$t ob'# (Dia menampar si yahudi).

Lalu dalam riwayat Abdullah bin Al Fadhl disebutkam, 4,yj *
-*i1);'; ;;t f n' & i, 'J'i13') i.'a'S"ti:1 i,Ss') +:'# :a\\
(Perkataannya didengar oleh seorang laki-laki qnshar maka dia

menqmpar wajah si yahudi seraya berkata, 'Engkau mengatakan yqng

demikian sementara Rasulullah SAW berada di antara kami?').

Demikian juga yang tercantum dalam hadits Abu Sa'id bahwa yang

memukul adalah laki-laki dari kalangan Anshar. Kenyataan ini

menjadi bantahan bagi pandangan Amr bin Dinar yang mengatakan

bahwa dia adalah Abu Bakar Ash-Shiddiq. Kecuali bila yang

dimaksud 'Anshar' di sini adalah makna secara umum (yakni
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penolong). Karena tidak diragukan lagi bahwa Abu Bakar Ash-

Shiddiq termasuk penolong Rasulullah SAW. Bahkan dia adalah

penghulu dan orang terdepan serta lebih dahulu di antara mereka

dalam memberikan pertolongan kepada Nabi SAW.

gr:J' iit:fi c. oS Air 6r,?:U (Mengabarkan kejadian antara

dirinya dengan laki-laki muslim). Dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad

ditambahk an, Ir?6 U.i',* ii.j ;iJr'et f ;r',F'r;t oi (Nabi

SAI{ memanggil lakiJaki muslim lalu bertanya kepada tentang

perkara itu, maka dia pun mengabarkan kepada beliau). Sementara

dalam riwayat Ibnu Fadhl disebutkan, d,Ll.*-tiir r;i q -lfrril'' *i-l:ta

U''4 -ir i- t'a4r3 iA e ,jr.it tu,s.: p :fi i,; * ':;,*'r 
i)

4-ert ,f q)\ g rut:n i, p pio -),akni si yahudi-' herkata,

'Wahai Abu Al Qasim, sesungguhnya aku nit'rniliki jaminan keamanan

dan perjanjian, lalu mengqpa si fulan tlirnampor wajahku?' l'{ahi

SAIA bertanya, 'Mengapa engkau menampar wajahnya?' Jv{aka si

muslim menceritakan kejadiannya. Rasulullah SAW marah hingga

terlihat di wajahnya). Kemudian dalam riu'ayat Abu Sa'id disebutkan,

tArt" gAu,'ry ists sA*1 |Jui',6 ,d.a'rL\i iSw luaui s,aw

bersabda, 'Panggillah dia'. Laki-laki tersebut datang dan Nabi SAW

bertanya, 'Apakah engkau memukulnya?' LakiJaki itu berkata, 'Aku

mendengarnya bersumpah di pasar...'). lalu disebutkan kisah

selengkapnya.

;'i C" €;F 1 (Janganlah kalian menganggopku tebih baik

daripada Musa). Dalam riwayat Al Fadhl disebutkan , ;. rlbii ) 
' 

j6i

lt :€f (Nabi SAW bersabda,'Janganlah kalian melebihkan antara

para nabi Atlah'). Sedangkan dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, f,

:V\i;. rl;+3 (Janganlah kalian melebihkctn di antara para nabi).

t .to.'rai','#" i Jii o3tii oJi;U- r,6t ,lg (sesungguhirya manusia akan

pingsan dttn akulah yang pertamo *oti siumanlsadar). Dalam riwayat
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Ibrahim bin Sa'ad disebutkan , |g-$'dJ:tt yqt ?t, b';tA" o$t o$

'64t"|;'J3i'o';'Li (Sesungguhnya manusia akan pingsan pada hari

Kiamat dan oku pingsan bersamq mereka, lalu akulah yang pertama

kali siuman/sadar). Riwayat Az-Zufui tidak menjelaskan lebih khusus

mengenai waktu beliau SAW siuman lebih dahulu. Maksudnya,

apakah pada kebangkitan yang pertama atau yang kedua. Sementara

dalam riwayat Abdullah bin Al Fadhl disebutkan, lr3,t ,t'f-'dy
'J3i'oi'ti u;i !l,".i,i,,r ,u u,tt c\\\ e ii ctr1t7;il C'i'#'*i';,, 

(Sesungguhnya sangkakala ditiup dan pingsanlah siapa yang

adq di langit dan yang di bumi kecuali siapa yang dikehendaki Allah.

Kemudian sangkala tli tiup sekali lagi dan akulah orang pertanzo koli

yang dibangkitkan). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 6i\i
'rl;,$-Vorg pertama kLtli akan dibangkitkan). Maksud "pingsan" di sini

adalah hilangnya kesadaran akibat mendengar atau melihat sesuatu

yang mengejutkan. Riwayat Abdullah bin Al Fadhl dengan jelas

menyebukan bahwa siuman tersebut terjadi setelah tiupan kedua.

Namun, lebih tegas lagi daripada ini adalah riwayat Asy-Sya'bi dari

Abu Hurairah tentang tafsir surah Az-Zumar, 't-f.'a;itU'ii'ri ,ii
6.'*\i aiiit (Sesungguhnya aku adalah orang yang pertama

mengangkot kepalunya setelah tiupan yang terakhir).

Kemudian dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, i'iL6-o6r Lf
'f\\i'r-:b'#i';'J::i'rf6 yrAlr $t (S e s un g gu hny a m anu s i q aka n

pingsan pada hari Kiamat dan akulah orang pertama yang dibelah

bumi untulcnya). Dernikian lafazh yang terdapat dalam kitab Al
Isykhash. Sementara di tempat lain disebutk*,i#- 6 Jii d$ Wrt,
aku orang pertama yang siumanlsadar). Dengan demikian terjadi

kemusykilan. Al Mizzi menegaskan -sebagaimana dinukil oleh Ibnu

Al Qayyim di kitab Ar-Ruh- bahwa redaksi yang pertama merupakan

kesalahan dari perwayat. Adapun yang benar adalah lafazh, U J\1 ;ti
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i4- (Maka aku orang pertamq yang siuman/sadar). Adapun

keterangan bahwa Nabi SAW adalah orang pertama yang dibelah

bumi untuknya adalah benar. Namun, hal ini disebutkan dalam hadits

lain yang tidak menyebutkan tentang kisah Musa AS di dalamnya.

Kedua versi riwayat di atas mungkin digabungkan bahwa pada

tiupan yang pertama langsung diiringi dengan pingsannya semua

makhluk; baik yang hidup maupun yang mati. Maksud pingsan di sini

adalah keterkejutan yang dahsyat seperti termuat dalam surah An-

Naml [27] ayat 87, ,p\\i e Uj -,i11!)r e U Lf (Terkeiutlah siapa

yang di longit dan yang di bumi). Kemudian keterkejutan ini akan

menambah dahsyat kondisi orang-orang yang telah mati, sedangkan

bagi orang yang hidup akan mengakibatkan kematian. Setelah itu
sangkakala ditiup lagi untuk kebangkitan dan mereka pun siuman.

Barangsiapa yang sudah terkubur maka bumi dibelah/dibukakan

untuknya dan ia keluar dari kuburnya. Sedangkan mereka yang tidak

dikubur tidak mengalami hal seperti itu. Sebagaimana yang telah

diketahui bahwa Musa termasuk orang yang dikuburkan di bumi.

Dalam Shahih Muslim dari Anas, bahwaNabi SAW bersabda, 'c.t\;

:f e",iei''$i fr\i,,l3r y e,€riu,;i,P (Pada matam

aku diperjalonkan, aku melewati Musa di sisi tumpukan pasir merah

dia sedang berdiri shalat di kuburnya). Irnam Bukhari menukil hadits

ini setelah hadits Abu Hurairah dan Abu Sa'id di atas. Barangkali dia

bermaksud menyitir apa yang telah saya jelaskan.

Dalam hal ini akan timbul pertanyaan, dimana telah dijelaskan

bahwa semua makhluk akan pingsan, padahal diketahui bahwa orang-

orang yang telah mati tidak dapat merasakan.

Dalam menanggapi pertanyaan ini, sebagian berkata, 'oYang

pingsan hanyalah yang hidup. Adapun mereka yang telah mati masuk

dalam pengecualian yang disebutkan Allah pada firman-Nyu, 'Kecuali
siapa yang dikehendaki Allah', y.,k i kecuali orang yang telah mati

lebih dahulu, maka ia tidak mengalami pingsan." Jawaban inilah yang

menjadi kecenderungan Imam Al Qurthubi. Hal ini tidak pula
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bertentangan dengan hadits bahwa Musa termasuk orang yang

dikecualikan Allah. Sebab para nabi hidup di sisi Allah meskipun

mcrcka mati dalam pandangan penghuni dunia. Hal serupa berlaku

juga kepada para syuhada. Tidak diragukan lagi bahwa para nabi

men,iliki tingkatan yang lebih tinggi daripada para sluhada'.

Keterangan bahwa para syuhada' termasuk orang-orang yang

dikecualikan Allah telah dinyatakan secara tegas pada riwayat Ishaq

bin Rahawaih dan Abu Ya'la dari Zaid bin Aslam, dari bapaknya, dari

Abu Hurairah RA.

Iyadh berkata, "Kemungkinan yang dimaksud adalah

keterkejutan yang terjadi setelah kebangkitan saat bumi dan langit

dibelah." Pendapat ini mendapat kritikan dari Al Qurthubi, dimana

dalam hadits yang telah disebutkan diterangkan bahwa beliau SAW

keluar dari kuburnya dan mendapati Musa bergantung di arsy.

Sementara yang demikian terjadi pada saat tiupan 
,kebangkitan.

Namun' hal ini tertolak oleh sabdany u' '# ii&ii o';tjJ"a6r t1

(Sesungguhnya manusio pingsan dan aku pingsan bersama mereka).

Flanya saja faktor yang menguatkannya adalah penggunakan kata

'afaaqa' (siuman), karena kata afaaqa (siuman) hanya digunakan

dalam konteks sadar setelah pingsan. Sedangkan kata bu'itsa

(dibangkitkan) digunakan dalam konteks setelah mati. Dengan

demikian dalam peristiwa Thur digunakan kata'siuman', karena tidak

diragukan lagi Musa tidak meninggal saat itu. Apabila semua telah

jelas maka diketahui kebenaran pendapa bahwa maksudnya adalah

pingsan yang menimpa manusia saat berada di padang Masyhar.
t .t o . ',ci' t "'J-n-,r; J')i ttfu (Aku orang pertama ysng siuman). Tidak ada

perbedaan riwayat-riwayat Bukhari dan Muslim dalam menyebutkan

Nabi SAW sebagai orang pertama yang siuman secara mutlak. Hanya

saja disebutkan dalam riwayat Ibrahim bin Sa'ad yang dikutip Imam

Ahmad dan An-Nasa'i, iJd u J"si eL'iA (Maka aku berada pada

[kelompokJ yang pertama siuman). Hadits ini diriwayatkan Imam

Ahmad dari Abu Kamil dan An-Nasa'i dari Yunus bin Muhammad,

keduanya dari lbrahim. Dengan demikian semua riwayat yang bersifat
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mutlak harus dipahami berdasarkan riwayat ini. Alasannya adalah

keraguan mengenai perihal Musa AS, seperti yang akan dijelaskan.

Atas dasar itu pula dipahami seluruh riwayat yang berkenaan dengan

permasalahan tersebut, seperti hadits Anas yang dikutip Imam Muslim

dari Nabi SAw, Vt\\U'* *i:ttjy (Aku adalah orang pertqma

yang dibelah bumi untuknya), dan hadits Abdullah bin Salam yang

dinukil Ath-Thabarani.

f';j;t 
-,W.WL|. 

;i tty (Ternyata Musa berpegongan di

samping arsy). Maksudnya, memegang bagian arsy dengan kuat. Kata

'bathasya' artinya memegang dengan kuat. Dalam riwayat Ibnu Al
Fadhl disebutkan, l'l-:T ;'i tr.-t-, (Ternyqta lulusu sedang

memegong arsy). Sementara dalam hadits ,,\bu Sa'icl clisebutkan. i--i

l/, t',t,; 4 f.a. @temegang salah satu penopang arsy). Demikian

juga yang tercantum dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu
Salamah dari Abu Hurairah.

lo

tahu apakah termasuk orang yang pingsan, lalu siuman sebelumku

ataukah dia termasuk yang dikecualikan oleh Allah), yakni tidak
masuk dalam kelompok mereka yang pingsan. Maksudnya, jika dia
siuman sebelumku maka itu adalah keutamaan, dan jika tidak
termasuk orang yang pingsan maka itu juga keutamaan.

Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, 'J;i-'*'#,tu €):ri,),i

;]ti *r'?? ii-# Ori\i gtcu tidak tahu apakah dia termasuk

yang pingsan 
--yak,ni lalu siuman sebelurnku- ataukah dicukupkan

dengan pingsan yqng pertama). Maksudnya, pingsan yang beliau
alami ketika memohon untuk melihat Allah secarar langsung. Hal ini
dijelaskan oleh Ibnu Al Fadhl dalam riwayatnya , i-H, e7 *r'7'ii
(Araukah dicukupkon dengan pingsonnya pada peristiwa bukit Thur).

Penggabungan antara riwayat ini dengan sabda, ilr ;l;.,r ';-:* o€ ii
(crtou dia terrnasuk yang dikecualikan oleh Allah), dapat dilakukan
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dengan mengatakan bahwa dalam riwayat Ibnu Fadhl dan hadits Abu

Sa'id terdapat faktor yang menyebabkan Musa AS dikecualikan Allah,
yaitu cukuplah baginya pingsan saat peristiwa Thur dan tidak dibebani

untuk pingsan sekali lagi.

Maksud sabda beliau SAW, ttr ;?' :",r ;,-L {rermasuk yang

dikecualikan Allah), adalah firman-Nya, ?nr ot3 U'll (Xecuali mereka

yang dikehendaki Allah). Ad-Dawudi (salah seorang pensyarah Shahih

Bukhari) mengemukakan pendapat yang cukup ganjil. Dia berkata,

"Makna kalimat 'istatsnallaah' adalah dijadikannya sebagai orang

kedua."

Dalam riwayat mursal Al Hasan dalam kitab Al Ba'rs karya Ibnu

Abi Dunya disebutkan, 
'4. 

1i'aa;lt'aJ;i l Lii,r Jk,r lb o\{i €)\i'.)i

o4i Ut " tidak tahu, apakah dia teramsuk yang dikecualikan Allah

untuk tidak ditimpa tiupan ataukah dia dibangkitkan sebelumku).

Ibnu Al Qayyim mengatakan di kitab Ar-Ruh bahwa sabdanya,

ilr ,o-*, :,,r l bL-{i ldpakah dia termasukyang dikecualiknn Altah)

mengalami kesalahan yang bersumberr d.ari sebagian periwayat.

Adapun lafazh yang akurat adalah, .1.5'-hlt Yrqi:* \i (Ataukah

dicukupkan dengan pingsan pada peristiwa bukit Thur). Dia berkata,

"Sebab mereka yang dikecualikan Allah telah meninggal karena

tiupan sangkakala bukan karena peristiwa mengejutkan yang lain.

Maka sebagian periwayat mengira bahwa ini (pingsannya Musa)

adalah keterkejutan akibat tiupan sangkakala dan Musa termasuk di

antara yang dikecualikan Allah. Padahal ini tidak sesuai dengan

konteks hadits. Karena kebangkitan saat itu adalah akibat keterkejutan

untuk dibangkitkan (dari kubur) maka tidak patut terjadi keraguan

padanya (tentang Musa). Adapun keterkejutan yang umum terjadi saat

mereka dikumpulkan Allah untuk diputuskan. Saat itu semua makhluk

pingsan kecuali yang dikehendaki Allah, dan terjadi keraguan tentang

perkara Musa." Dia juga berkata, "Memperkuat pandangan itu adalah

sabdanya, 1" u',:\1'o'iti (Aku adalah yang pertama siumar). Hal ini
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menunjukkan bahwa Nabi SAW termasuk di antara mereka yang

pingsan. Namun, terjadi keraguan tentang Musa AS; apakah dia

pingsan lalu siuman sebelum beliau sAw, ataukah dia tidak pingsan?

Sekiranya yang dimaksud adalah keterkejutan yang pertama, maka

konsekuensinya Nabi SAW belum dapat menetapkan bahwa Musa

telah meninggal. Oleh karena itu, beliau SAW ragu apakah Musa

meninggal atau tidak meninggal. Padahal kenyataannya Musa telah

meninggal berdasarkan dalil-dalil yang telah disebutkan. Semua itu

menunjukkan bahwa yang dimaksud adalah siuman dari pingsan

setelah dibangkitkan bukan siuman saat bangkit dari kubur'"

Dalam riwayat Muhammad bin Amr dari Abu Salamah -yang

dinukil Ibnu Mardawaih disebutkan , ,!?t i'i',?\\\'{,'#5 ,y ,S\i si

',a-iil q)\i ^),i \t* tk,tt e'J, G:ri /'rlr 
"^;;.a 

€P ,q\i 5e ;r$ ;a.Uitt

li,r ,r*-,y 
',Utn ')i ,# ??tV u,!t @ku adalah orang pertama yang

dibetah bumi untuknyo para hari Kiamot. Aku pun mengibas

fmembersihkanJ debu dari kepalaku lalu mendatangi penopang orsy

dan aku mendapati Musa berdiri di sisi Arsy. Aku tidak tahu apakah

dia telah mengibas [membersihkan] debu dari kepalanya sebelumku

atou dia termasuk yang dikecuqlikan Allah). Kemungkinan sabdanya

pada riwayat ini, "Mengibas debu dari kepalaku" menunjukkan keluar

dari kubur secara bersama, atau ia adalah kiasan akan kebangkitan

dari kubur. Manapun yang benar, hadits ini tetap menunjukkan

keutamaan Musa AS, seperti yang dijelaskan.

Catatan:
Menurut Ibnu Hazm bahwa tiupan pada hari Kiamat adalah

sebanyak empat kali. Pertama,tiupankematian dimana saat itu semua

yang masih hidup di permukaan bumi akan meninggal dunia. Kedua,

tiupan kehidupan, dimana saat itu semua yang meninggal akan

dibangkitkan dan keluar dari kubur-kubur mereka lalu berkumpul

untuk dihisab. Ketiga, tiupan yang mengejutkan, dimana semua yang

berkumpul akan terkejut dan pingsan tetapi tidak seorang pun mati
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karenanya. Keempat, tiupan yang menyadarkan, dimana semua yang

pingsan akan siuman.

Pendapat Ibnu Hazm ini kurang jelas, bahkan yang benar bahwa

tiupan itu ada dua kali. Hanya saja perbedaan itu tergantung kepada

yang mendengarnya. Pertoma, tiupan yang mengakibatkan

meninggalnya semua yang hidup dan membuat pingsan mereka yang

hidup dan dikecualikan Allah untuk tidak mati. Kedua, tiupan yang

mengakibatkan hidupnya yang mati dan membuat siuman yang

pingsan.

Para ulama berpendapat tentang larangan Nabi SAW untuk
melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain, bahwa larangan itu
hanya untuk mereka yang mengatakannya berdasarkan akal semata,

bukan untuk mereka yang mengatakannya berdasarkan dalil. Atau
larangan itu berlaku apabila dapat merendahkan sebagiannya maupun
menimbulkan persengketaan. Atau juga yang dimaksud adalah jargan
melebihkannya dengan semua keutamaan sehingga tidak menyisakan
keutamaan bagi nabi lainnya. Sebagai contoh; apabila kita
mengatakan imam shalat lebih utama daripada mu'adzin. Pemyataan

ini tidak berkonsekuensi bahwa mu'adzin tidak memiliki keutamaan

bila dikaitkan dengan adzan.

Sebagian berkata, "Larangan untuk melebihkan hanya dalam
hak kenabian, seperti firman-Nya dalam surah Al Baqarah l2l ayat

285, A-r31fi',#'O? I (Kami tidak membedaknn antora seorang

pun dari rasul-rosul-Nya). Tapi tidak ada larangan untuk
membedakan sebagian dzat atas sebagian yang lain berdasarkan

firman-Nya Al Baqar ah 12) ayat 253, F J'@ d:n 1:"! ett',

(Itulah para Rasul, sebagiannya telah Kami lebihkan atas sebagian
yang lain).

Al Hulaimi berkata, "Hadits-hadits yang disebutkan tentang

larangan melebihkan sebagian nabi atas sebagian yang lain adalah

khusus saat berdebat dengan Ahli Kitab dan ketika menganggap

sebagiannya lebih baik daripada yang lain. Karena jika anggapan

seperti ini terjadi antara pemeluk dua agama, maka sangat
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dikhawatirkan salah satu dari mereka berlebihan dalam merendahkan

martabat salah satu nabi sehingga mengakibatkan kekufuran. Adapun

jika perbandingan itu dimaksudkan menimbang keutamaan untuk

mengetahui siapa yang lebih utama, maka tidak termasuk dalam

larangan tersebut. Masalah ini akan dijelaskan juga pada kisah Nabi

Yunus AS.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA, "Adam don Musa beradu

hujjah." Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang qadar.

Adapun maksud penyebutannya di tempat ini adalah kesaksian Adam

AS bahwa Allah telah melebihkan Musa AS.

Keempat, hadits Ibnu Abbas tentang ditampakkannya umat-

umat terdahulu. Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas.

Hadits ini akan disebutkan lagi dengan redaksi yang lebih lengkap

pada pembahasan tentang kelembutan hati. Di dalamnya disebutkan

bahwa umat Nabi Musa AS merupakan umat yang terbanyak setelah

umat Muhammad SAW.

32. Firman Allah, U€: -ti Jt- oie ; a'1)r tyfi 62rt >{3 ii'r a'*')

q.tilt gt"Dan Atlah Membuat Istri Fir'aun Perumpamaan Bagi

Orang-orang yang Berimon 
-hingga 

Firman-Nya- Adalah Dia

Termasuk Orang-orang Yang Taat."

(Qs. At-Tahriim [66]: lf)

,{4 y\t ;* ltJ;r'Jv:'Js.; ir 
'q' ;; c-ri t

,s'rJ'; i?yr +l yf :rtl i'& lt,'4 )e'St i|F
J y/, W :fr, 'bu.c'P 

rf;,oi't -€;i
34ll.Dari Abu Musa RA, dia berkata: *"rr,i,ftJ;

bersabda, "Di antara orang laki-laki banyak yang sempurna, dan

tidak oda yang sempurna dari knum wanita kecuali Asiyah istri
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Fir'aun dan Maryam putri Imran. Sesungguhnya kelebihan Aisyah

atas wanita somo seperti kelebihan tsarid atas semuo mokanan."

Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "Dan Allah membuat istri Fir'aun

perumpamaan bogi orong-orang yang beriman -hingga firman-
Nya- adalah dia termasuk orang-orang yang taat"). Demikian yang

dinukil oleh kebanyakan periwayat. Sementara dalam riwayat Abu
Dzar kalimat,'istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang

beriman ', tidat dicantumkan- Maksud judul bab ini untuk

menyebutkan Asiyah putri Muzahim, istri Fir'aun. Sebagian

mengatakan bahwa dia berasal dari bani Isra'il dan masih tergolong

bibi Musa AS. Sebagian lagi mengatakan berasal dari Amaliq. Lalu
ada yang berpendapat bahwa dia adalah anak perempuan paman

Fir'aun. Adapun tentang Maryam akan disebutkan pada pembatrasan

mendatang.

;Jr* *'r'€r: tt;r;ii7r -. lf :A, qw:rt (Tidak ada

yang sempurna dari kaum wanita kccuali Asiyah istri Fir'aun don

Maryam putri Imran). Pembatasan ini dijadikan dalil bahwa keduanya

adalah nabi. Sebab jenis manusia paling sempurna adalah para nabi,

kemudian para wali, para shiddiq, dan para syuhada'. Sekiranya

keduanya bukan nabi, maka konsekuensinya tidak ada di kalangan

wanita yang menjadi wali, atau shiddiqah, maupun syahidah.

Sementara kenyataannya sifat-sifat ini banyak ditemukan di antara

para wanita. Maka seakan-akan Nabi SAW hendak mengatakan; tidak
ada yang menjadi nabi di antara wanita kecuali fulanah dan fulanah.

Seandainya beliau SAW mengatakan; tidak ada yang memiliki sifat-

sifat sebagai shiddiqah, wili, dan syahidah kecuali si fulan dan si

fulan, maka pemyataan itu tidak benar, karena sifat-sifat demikian

terdapat pula pada selain mereka. Kecuali bila yang dimaksud oleh

hadits adalah kesempumaan selain tingkat kenabian. Dengan adanya

kemungkinan ini maka hadits di atas tidak dapat dijadikan dalil untuk

menunjukkan hal tersebut.
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Dengan demikian yang dimaksud adalah wanita-wanita yang

hidup sebelum zaman beliau SAW. Hadits ini tidak menyinggung

wanita-wanita yang hidup di zaman beliau SAW kecuali Aisyah RA.

Akan tetapi tidak ada ketegasan tentang keutamaan Aisyah RA atas

wanita-wanita lainnya. Sebab keutamaan tsariid atas makanan lainnya

hanya karena bahannya yang murah serta cara pembuatannya yang

mudah, dan saat itu merupakan makanan terbaik bagi mereka. Hal-hal

ini menunjukkan keutamaan tsariid dibanding makanan lainnya dari

segala segi. Mungkin saja ada makanan lain yang lebih baik bila

ditinjau dari sisi lain.

Hadits di atas memiliki tambahan. Dalam salah satu riwayat setelah

lafazh, "Dan Maryam putri Imrare" disebutkan, "Dan Khadiiah binti

Khtnuailid serta Fathimah binti Muhammad. " Keterangan tambahan ini

dinukil Ath-Thabarani dari Yusuf bin Ya'qub Al Qadhi dari Amr bin

Marzuq, dari Syu'bah seperti sanad di atas. Hadits ini dinukil juga oleh

Abu Nu'aim dalam kltab Al Hilyah ketika menyebut biografi Amr bin

Murrah (salah seorang periwayat hadits itu seperti dikutip Ath-

Thabarani). Ats-Tsa'labi meriwayatkannya pula dalam tafsimya dari

Amr bin Marzuq seperti di atas.

Kemudian melalui jalur yang shahih dinukil keterangan yang

menunjukkan keutamaan Khadijah dan Fathimah dibandingkan yang

lain. Riwayat tentang ini akan disebutkan pada kisah Maryam dari

hadits Ali,i-i;-J, W.LJ.""; (Istri-istri beliau yang paling baik adalah

Khadijah). Lalu dari jalur lain terdapat pernyataan yang menunjukkan

keutamaan Khadijah dan Fathimah. Riwayat yang dimaksud dinukil

oleh Ibnu Hibban, Ahmad, Abu Ya'la, Ath-Thabarani, Abu Daud

dalam pembahasan tentang zuhud dan Al Hakim, semuanya dari

Musa bin Uqbah dari Kuraib dari Ibnu Abbas RA, dia berkata,

"Rasulullah SAW bersabda, ;(,Jlrlt A;G'*iaJ.rr ryit ,F1 ,Lr'#1
o7} i1;t zrl ) o(k - €;: y ?qwanita orrrrrri ,urro ,onr
poling utama adalah Khadijah bin Khuwailid, Fathimah binti

Muhammad, Maryam binti Imran, dan Asiyah istri Fir'aun). Riwayat

ini memiliki pendukung dari hadits Abu Hurairah dalam kitab Al
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Ausath ka.ya Ath-Thabarani, dan hadits Abu Sa'id yang dinukil Imam

Ahmad dari Nabi SAW, ,>-',ri-'t',1 oS 6 lt aidt fi :U|a;e z*'6:

Ot:roe (Fathimah adalah penghulu wanita ahli surga kecuali qpa yang

ada pada Maryam binti Imran). Sanad riwayat ini memiliki derajat

hasan.

Apabila riwayat-riwayat tersebut terbukti akurat, maka hal itu
menjadi dalil bagi yang mengatakan bahwa Asiyah bukan seorang

nabi. Pada pembahasan tentang keutamaan Fathimah akan disebutkan

sabda Nabi SAW kepadanya bahwa dirinya adalah penghulu wanita-

wanita penghuni surga. Kemudian pada pembahasan tentang makanan

akan disebutkan penjelasan tambahan tentang tsariid.

Al Qurthubi berkata, "Pendapat yang benar bahwa Maryam

adalah nabi. Sebab Allah telah mewahyukan kepadanya dengan

perantaraan malaikat. Sedangkan Asiyah, tidak ditemukan riwayat

yang menunjukkan bahwa dia seorang nabi." Al Karmani berkata,

"Kata 'sempurna' tidak berkonsekuensi kenabian, karena kata ini

digunakan untuk menunjukkan puncak dari segala sesuatu di

bidangnya. Maka maksudnya, dia telah mencapai semua keutamaan

yang dimiliki oleh wanita."

Al Karmani juga mengatakan bahwa telah dinukil ijma' tentang

tidak adanya nabi dari kaum wanita. Akan tetapi dinukil dari Al
Asy'ari bahwa di antara wanita-wanita terdapat sejumlah nabi, dan

mereka ada enam orang yaitu; Hawa', Sarah, Ibu Musa, Hajar, Asiyah

dan Maryam. Menurutnya, seseorang digolongkan sebagai nabi jika

didatangi oleh malaikat dari Allah untuk menyampaikan suatu hukum

baik berupa perintah atau larangan maupun perkara yang bakal terjadi.

Sementara telah diketahui melalui berita yang akurat tentang

kedatangan malaikat kepada wanita-wanita itu untuk berbagai urusan

dari hadirat Allah. Bahkan dalam Al Qur'an ditegaskan bahwa

sebagian mereka telah diberi wahyu.

Ibnu Hazm menyebutkan dalam kitab Al Milal Wa An-Nihal

bahwa masalah ini tidak pemah dibahas, kecuali pada masanya di

Kordova. Kemudian dia menukil beberapa pendapat dari mereka dan
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yang ketiganya tidak mengemukakan pendapat (tawaqqry'). Menurut

Ibnu Hazm, argumen mereka yang menafikan adanya nabi dari kaum

wanita adalah firman Allah dalam surah Yuusuf [12] ayat 109, t-;)

fEt U ry qA;ti gidaklah Kami mengutus sebelummu melainkan

beberapa laki-laki). Menurutnya, ayat ini tidak dapat dijadikan dalil.

Sebab tidak ada seorang pun yang mengatakan ada wanita yang

menjadi Rasul. Bahkan yang diperselisihkan hanya sekitar masalah

kenabian. Ibnu Hazm berkata, "Keterangan paling tegas dalam

masalah ini adalah kisah Maryam. Lalu pada kisah ibu Musa terdapat

indikasi yang menetapkan kenabiannya, dimana dia segera

melemparkan anaknya di sungai setelah turun wahlu untuk

melakukan perbuatan itu. Allah telah berfirman setelah menyebut

Maryam dan nabi-nabi setelahnya dalam surah Maryam [19] ayat 58,
',#r U n$i rtr n'l J'-l)t',ltl ji lUrreka itu adalah orang-orong yong

telah diberi nikrnat oleh Allah, yaitu pora nabi), termasuk di dalamnya

Maryam."
Di antara keutamaan Asiyah istri Fir'aun adalah bahwa dia lebih

memilih dibunuh daripada kekuasaan, dan lebih memilih siksaan di

dunia daripada kesenangan yang dimilikinya. Firasatnya tentang Musa

terbukti benar disaat dia berkata sebagaimana disebutkan dalam surah

Al Qashash l28l ayatg, r.|.f ;,j (IaJ adalah penyejuk mata hati

bagiku).

33. ,-;.-i f q o'€ o311'6'0l "srruogguhnya Qarun adslah termasuk

Kaum Nabi Musa." (Qs. AI Qashash [28]: 76)

:-:^*Jtt #il:lajiir ,);i> f&l;r jti W,i-#>
li,r l( ;'l\J, <1,,' 

'oKi> .:r-r-;t :(w-l\:iv; .J*')l
,r. t. o1. t).;.' r '-.. ;: ,o..2-or,i',, ...o*4J .* ert Q!-s oo- 4 dirr Je+,-
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Latanuu'u: Terasa berat. Ibnu Abbas berkata, "Ulil Quwwah:
Tidak dapat diangkat oleh sejumlah laki-laki yang kuat-kuat.

Dikatakan, "Al Farihin: Orang-orang yang bersenang-senang. Wai

ka'annallaaha sarcra seperti 'Alam tara annollaaha yabsuthur-rizqa

liman yasyaa'u wa yaqdir '(Tidakkah engkau perhatikan bahwa Allah
melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki dan

membatasi), yakni memperluas dan mempersempit baginya."

Keterangan
(Bab "Sesungguhnya Qarun adalah termasuk kaum Nabi

Musa... "). Dia adalah Qarun bin Yashfad bin Yashar, putra paman

Musa AS. Sebagian mengatakan, dia adalah paman Musa. Akan tetapi

pendapat pertama lebih tepat. Ibnu Abi Hatim meriwayatkan melalui
sanad yang shahih dari Ibnu Abbas bahwa dia adalah putra paman

Musa. Ibnu Abi Hatim berkata, "Demikian juga yang dikatakan

Qatadah, Ibrahim An-Nakha'i, Abdullah bin Al Harits, dan Simak bin
Harb."

Para ulama berbeda pendapat tentang kezhaliman yang

dilakukan Qarun. Menurut sebagian adalah kedengkian (hasad).

Karena dia berkata, "Musa dan Harun telah memegang urusan

(kenabian) dan tidak ada yang tersisa untukku." Menurut sebagian

adalah karena Qarun berhubungan intim dengan wanita pezina agar

wanita itu menuduh Musa yang telah menghamilinya. Akan tetapi

Allah memberi ilham pada wanita itu agar mengakui bahwa Qarun
yang menghamilinya." Ada pula yang mengatakan bahwa

kezhalimannya adalah sikap takabbur (sombong). Sebab dia menjadi
angkuh karena hartanya yang sangat banyak. Sebagian lagi
berpendapat bahwa Qarun adalah orang pertama yang memanjangkan

pakainnya hingga lebih satu jengkal dari panjang badannya.
'4 ,6J> (Latanuu'u: Terasa berat).Ini adalah penafsiran

Ibnu Abbas yang dinukil Ibnu Abi Hatim dari jalur Ali bin Abi
Thalhah tentang firman-Nya dalam surah Al Qashash l28l ayat 76, 6

*ur; t3'Li,r_tii';:1 (Kunci-kuncinya sungguh berat dipikul oleh
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sejumlah orang yang kuat-kuat). Dia berkata, "Kata 'latanuu'u artinya
terasa berat."

)*}t',- 1;.it Wi-r ,1ajir ,l:i> f* i, lti (Ibnu Abbas

berkata, "Ulil Qrnttwah: Tidak dapat diangkat oleh sejumlah laki-laki
yang kuat-kuat). Terjadi perbedaan tentang kata'ushbaft'. Sebagian

mengatakan bahwa maknanya adalah 10. Ada pula yang mengatakan

15. Sebagian lagi mengatakan 40, dan ada yang berpendapat antara l0
hingga 40.

qlt:6qrilt1 (Al Farihin; Yang bersenang-senang). lni
adalah penafsiran Ibnu Abbas sebagaimana dinukil Ibnu Abi Hatim
dari jalur Ibnu Abi Thalhah tentang firman-Nya dalam surah Al
Qashash 128] ayat 76, 'ao ir'r.^it Ur'01 (Sesungguhnya Allah tidak

menyukai orang-orong yang terlalu membanggakan diri), yakni
orang-orang yang bersenang-senang. Maksudnya, orang-orang yang

hidupnya berfoya-foya dan tidak mensyukuri Allah atas nikmat-Nya.
?ttrli;'f\ e 1li,r i,ft1; lyai ka annallaaha sama seperti alam

tara annallaaha). Maksudnya, lafazh 'wai ka annallaaha' sama

artinya dengan firman-Nya, 'alom tara annallaha' (apakah engkau
tidak memperhatikan sesungguhnya Allah). Ini adalah penafsiran Abu
Ubaidah.

Akan tetapi menurut Quthrub, kata "Wai" adalah kalimat yang
menunjukkan keterkejutan. Sedangkan kata *ka anno" berfungsi
sebagai permisalan. Sementara menurut Al Fana' ia adalah kata
sambung.

iiSi:: * &i.: ,'tk-:itu- d O:?t Ei- (Metapangkan rezeki

kepada ,fop, yong Dia kehendaki dan membatasi, yalmi melapongknn
rezeki atasnya dan mempersempit). Abu Ubaidah berkata tentang

firman Allah dalam surah Saba' [34] ayat 36, Ol O':]t W- g.:'ot U
it-X- (Katalranlah sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi

siapa yong Dia kehendaki), yakni memperluas dan memperbanyak.

Sedangkan firman-Nya,')J-ifJ sama seperti firman-Nya dalam surah
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Ath-Thalaaq t65l ayat7, 'l-.j :t ^;t, 3",-3 ,yi (Dan barangsiapa yang

dib ata s i re zkiny a),yakni dipersempit.

Catatan:
Imam Bukhari tidak menyebutkan tentang kisah Qarun selain

dalam atsar-atsar di atas. Itupun hanya tercantum dalam riwayat Al
Mustamli dan Al Kasymihani. Ibnu Abi Hatim telah meriwayatkan
melalui sanad yang shahih dari lbnu Abbas, dia berkata, "Musa
berkata kepada bani Israil, 'sesungguhnya Allah memerintahkan
kamu begini dan begitu', hingga masalah harta benda mereka.

Akhirnya hal itu terasa berat bagi Qarun sehingga dia berkata kepada

bani Israil, 'Sesungguhnya Musa mengatakan barangsiapa berzina
dirajam. Oleh karena itu, marilah kita mengupah seorang pelacur agar

dia mengatakan Musa telah berzina dengannya lalu kita rajam dan kita
dapat beristirahat (dari gangguannya)'. Mereka ptrn melakukan usulan
itu. Ketika Musa berkhutbah maka mereka berkata kepadanya,
'Meskipun engkau?' Musa menjawab, 'Meskipun aku'. Mereka
berkata, 'Sungguh engkau telah berzina'. Kemudian mereka mengirim
utusan untuk menjemput si wanita pelacur. Saat wanita itu datang,

Musa mengingatkan akibat persoalan itu dan meminta kepadanya atas

nama Dzat yang telah membelah laut untuk bani Israil agar berkata
jujur. Maka wanita itu mengakui kebenaran. Musa tersungkur
bersujud dan menangis. Allah mewahyukan kepadanya, 'Aku telah
memerintahkan bumi untuk menaatimu. Perintahkan apa yang engkau
kehendaki'. Musa memerintahkan bumi menelan Qarun dan orang-
orang yang bersam arty a."

Di antara kisah tentang Qarun menyebutkan bahwa dia
mendapat harta benda sangat banyak hingga dikatakan kunci-kunci
gudang miliknya terbuat dari kulit dan dibawa di atas empat puluh
ekor bighal (peranakan kuda dan keledai). Konon Qarun tinggal di
wilayah Tanis. Dikisalrkan bahwa Abdul Aziz Al Haruri mendapatkan
sebagian perbendaharaan Qarun ketika menjadi pemimpin di wilayah
Tanis. Ketika meninggal dunia kedudukannya digantikan oleh
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anaknya yang bernama Ali, sementara anaknya yang bernama Al
Hasan memilih untuk meninggalkan semua itu. Kabarnya, Ali menulis

kepada saudaranya Al Hasan, "Sesungguhnya aku dengan suka rela

menyerahkan kepadamu harta bapakmu sebanyak 100 ribu dinar,

maka hendaklah engkau mengambilnya." Al Hasan menjawab,

"Hartanya yang banyak pun telah aku tinggalkan, bagaimana aku

dengan senang hati menerima yang sedikit?"

Imam Bukhari telah menukil riwayat dari Al Hasan bin Abdul
Aziz tersebut dalam kitab shahih-nya.

34. Firman Allah, *e ni,ei'iI, JP"Dan [Kamitelah mengutusJ

kepada Madyan, Saudora Mereka Syu'oib" (Qs. AI A'raaf [7]: 85,

Hud [11]: 84, Al Ankabuut [29]:36)

o,',-,Jrt'Jic,ts - aiit iL'j> ,L) ,:u.';-;L\. ,;'; ,!l jy
'l ,tL'td. ,i\t*;1; t $-t f ,trt> ilt'yi, f;tt *i "iL:6 oi'.s;#t ,to .e-* ,#) (*c |>"# :'^-.G rt
:7t'3j1JS .:t*ft e*t (&ii65) t c, a . )-. o/'a. . ....*. #:*3 cb) )l etb djr,.

t-.!i lU9 ,';";t Juj .t)?i 
'<.rT> 

|oX 
'1!jqy 

.t..:*;-
I z c Oi lz z ,, , 

-

l*t '<P' ffs.s;\r '1i(i; 
\^t Jivj .i:oiW@flr

'* Lrj-lJr t(iJt
Maksudnya kepada penduduk Madyan, karena Madyan adalah

nama negeri. Seperti juga, "Dan tarryalah kampung... " serta o'Dan

tanyalah knfilah... ", yakni penduduk kampung dan orang-orang yang

turut dalam kafilah. Waraa'akum zhihriyyan (sesuatu yang terbuang di
belakang kamu), yakni mereka tidak menoleh kepadanya. Dikatakan
kepada seseorang yang tidak memenuhi kebutuhan, "Zhaharta
hoajatiy" (engkau mengesampingkan kebutuhanku), atau "ja'altani
zhihriyyan" (engkau mengesampingkanku). Dia berkata, "Az-Zhihriy
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adalah engkau mengambil bersamamu hewan tunggangan atau

bejanamu untuk memenuhi kebutuhanmu. Kata 'makaanatuhum' dan

'makaanuhum' adalah satu (tidak ada perbedaarl. Yaghnau: Mereka

hidup. Ya'yas: Dia sedih. Aasaa: Aku sedih.

Al Hasan berkata, "Perkataan mereka, 'sesungguhnya engkau

adalah orsng yang sangat penyantun', maksudnya mereka

memperolok-oloknya." Mujahid berkata, "Laikah: Aikah' Yaum

zhullah (hari naungan): Naungan awan sebagai adzab bagi mereka."

Keteranqan:
(Bab Firman Allah, "Dan [Kami atelah mengutusJ kepada

[pendudukJ Madyan saudara mereka syu'aib). Beliau adalah syu'aib

bin Maikil bin Yasyjar bin Lawi bin Ya'qub. Demikian yang

dikatakan Ibnu Ishaq, namun tidak dapat dibuktikan. Sebagian

berkata, ..Yasyjar bin Anqa bin Madyan bin Ibrahim." Sebagian lagi

mengatakan bahwa beliau adalah Syu'aib bin Shafur bin Anqa bin

Tsabit bin Madyan. Adapun Madyan termasuk yang beriman kepada

Ibratrim AS ketika beliau dibakar.

Ibnu Hibban meriwayatkan dalam hadits Abu Dzar yang

panjang, LJ;,ii|;Ji C,U:\$:,4|teztLi (Empat orang dari

bangsa Arab; Hud, Shalih, Sw'aib dan Muhammad). Atas dasar ini,

maka dia termasuk Arab Aribah. Namun, ada yang berpendapat

bahwa dia berasal dari bani Anazah bin Asad. Dalam hadits Salamah

bin Sa'id Al Anazi bahwa dia datang kepada Nabi SAW lalu

menisbatkan diri kepada Anazah. Maka Nabi SAW bersabda, 
'/t e-

;:i lt-rrlt,;J s"\3 o\:)'P'#Vi:;" lsrtoik-baik marsa

[penduduk] adalah Anazah, mereka dizhalimi namun diberi

pertolongan, yaitu fteluarga Syu'aib dan dua saudara perempuan

Musa). Riwayat ini dinukil oleh Ath-Thabarani namun dalam sanad-

nya terdapat para perirvayat majhul (tidak dikenal).

,€iG c)'.4b :'Gb ,f-i tit Jti-,.91.t* I $-t ii,ti',
:'# io, ii'zi.rs ;:t;'irk'i)i'e -;*r,,i,i .C-# rtv*'t (waraa' atatm
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zhihriyyan (sesuatu yang terbuang di belakang kamu), yakni mereka

tidak menoleh kepadanya. Dikatakan kepada sesearang yang tidak
memenuhi kebutuhan, "Zhahqrta haajatiy" (engkau

menge s ampingkan ke b utuhanku), at au "j a' ak ani zhihriyyan " (engkau

mengesampingkanku). Diq berkata, "Az-Zhihriy adalah engkau

mengambil bersamamu hewan tunggangan atau bejanamu untuk

memenuhi kebutuhanmu). Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah,
'worao'qkum zhihriyyan', yakni kalian melemparkannya ke belakang
punggung kalian dan tidak menoleh kepadanya. Engkau mengatakan

kepada seseorang yang tidak memenuhi kebutuhanmu, 'zhaharta bi
haajatiy 'atau 'ja'ataha zhihriyyahi yakni engkau mengesampingkan

kebutuhanku, atau menj adikannya dibelakang punggungmu.
"t-t1 n$6;1tlfirt(rl (Kata 'makaanatuhum' dan 'makaanuhum'

adalah satu [tidak oda perbedaanfl. Demikian yang tercantum di
tempat ini. Adapun yang terdapat dalam kisah Syu'aib adalah kata
'makaanatikum' (tempat-tempat kalian), yakni dalam firman-Nya
dalam surah Huud I l] ayat 93, ;I('IL.( s* | i;bt ?i 6-s (Wahai

ksumku, berbuatlah menurut kemampuanmu, seseungguhnya akupun
berbuat [pula). Sedangkan perkataan Abu Ubaidah yang dinukil di
atas berkaitan dengan tafsir surah Yaasin [36] ayat 67, ya}rri firman-
Nya, ia:ir3 (Di tempat mereka berada). Dia berkata, "Kata 'makaan'

dan'makaanah' adalah satu (tidak ada perbedaan)."

tt 't*{-:(lH) (Yughnuu: Mereka hidup). Abu Ubaidah berkata,

"Firman Allah dalam surah Al A'raaf l7) ayat 93 , t4i b.j)6-'=J 
'O*

(Seolah-olah mereka belum pernah berdiam di kota itu), yakni
seakan-akan mereka belum pernah tinggal dan hidup di sana." Dia
juga berkata, "Al Maghnaa artinya tempat tinggal. Bentuk jamaknya

adalah maghaanii."
'O;i:(dT) .Oyi :1Ai31 (fa'saa: Engknu bersedih. Aasaa: Aku

bersedih). Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Al A'raaf

[7] ayat 93, o-lr'r-$7, yal111i bagaimana aku bersedih, menyesal dan

TATIIUL BAARI - 515



dan merasa kalut." Adapun perkataannya, "To'sa artinya engkau

bersedih, diambil dari firman Allah kepada Musa dalam surah Al
Maa'idah [5] ayat 26, gd1ffilr p.jr --b',JU>V lJorgorlah kamu

bersedih hati [memikirkan nasibJ orang-orang yang fasik itu).lmam
Bukhari menyebutkannya untuk memperluas pembahasan.

+ii$;-fi*sir'c-,I |!11 ,;,;St'Sa1 6lt Hasan berksta,

"PrrLroo, merekn, 'sesungguhnya engkau adolah orang yang

sangat penyantun lagi berakal', maksudnya mereka memperolok-

ololvtya"). Pernyataan ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim melalui sanad

yang maushul dari Abu Al Malih dari Al Hasan Al Bashri. Maksud Al
Hasan bahwa mereka mengucapkan perkataan itu kepada Syu'aib

dalam rangka memberi pujian, namun tujuan mereka adalah

kebalikannya, yaitu mengolok-olok dan mengejeknya.

l4!b l,r;;ir pr:'ilr ,ly-Lf ,1aill' ty-> .n(jfur 
'<&> 

"r^t i Jti
lUuioita berkata, "Laikah: Aikah. yor* zhullah ftarr naunganJ:

naungan owon adzab atas mereks.'). Pemyataan ini dinukil oleh Ibnu

Abi Hatim melalui sanad yang maushul dari Ibnu Abi Najih dari

Mujahid tentang firman-Nya dalam surah Asy-Syu'araa 126\ ayat 176,

+it f-\t ,*i qk (Penduduk Aikah mendustakon rasul-rasul).

Mujahid membacanya 'laikah', dan ini adalah bacaan penduduk

Makkah, yakni Ibnu Katsir dan selainnya. Lalu sehubrnq* dengan

firman Allah dalam surah Asy-Syu'araa' 126l ayat 189, iilJr {i'qtiO
(Adzab pada hari mereka dinaungi awan), dia berkata, "Naungan

adzab atas mereka."

Catatan
Dalam kisah Nabi Syu'aib, Imam Bukhari tidak menyebutkan

selain atsar-atsar di atas. Atsar tersebut hanya tercantum dalam

riwayat Al Kasymihani dan Al Mustamli. Allah telah menuturkan

kisah Syu'aib dalam surah Al A'raaf, Huud, Asy-Syu'ara, Al
Ankabuut dan selainnya. Dinukil dari Qatadah bahwa Syu'aib diutus

kepada dua umat; penduduk Madyan dan penduduk Aikah.
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Menurutnya, Syu'aib AS disifati sebagai saudara bagi penduduk

Madyan, dan tidak demikian halnya dengan penduduk Aikah.

Sehubungan dengan penduduk Madyan Allah berfirman dalam surah

Al Ankabuut l29l ayat 37, 
^*7t'6:f:A lMereka ditimpa gempa), dan

firman Allah dalam surah Al Ankabuut l29l ayat 40,'1;i 2)r ,13:,5:A
(Merekn ditimpa oleh suara keras yang mengguntur). Sedangkan

untuk penduduk, Aikah Allah berfirman dalam surah Asy-Syu'araa'

[26] ayat 189, aiiatr ?y- qrJir'ilF,'ti (Maka mereka ditimpa adzab pada

hori merekn dinaungi [awanJ).
Akan tetapi menurut mayoritas ulama, penduduk Madyan adalah

penduduk Aikah. Mereka beralasan bahwa tidak adanya penyebutan

persaudaraan dalam konteks pembicaraan dengan penduduk Aikah,
adalah karena telah disinggung di awal pembicaraan bahwa mereka
penyembah Aikah (nama Hutan) maka sangat sesuai bila tidak
disebutkan persaudaraan mereka dengan Syu'aib. Adapun perbedaan
jenis siksaan meski berkonsekuensi adanya perbedaan mereka yang

disiksa, dimana orang-orang yang disiksa dengan gempa bukan

mereka yang disiksa dengan awan adzab, akan tetapi kenyataannya

mereka ditimpa oleh semua adzab tersebut. Sebab mereka semua

mengalami cuaca sangat panas, lalu keluar dari rumah masing-masing,

lalu datang awan menaungi dan mereka pun berkumpul di bawah

naungannya. Tiba-tiba tanah bergoncang dari bawah mereka dan

terdengar suara sangat keras dari atas mereka. Masalah penduduk

Aikah akan disebutkan pada pembahasan tentang tafsir.
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35. Firman Allah, +'it',rJ 
'",ii ob ustsongguhnya Yunus

Benar-benar Saloh Seorang Rasul-hingga Firman-Ny u- t-fi

g J|it:Xi "KamiAnugerahkan Kenikmatan Hidup Kepada

Mereka Hingga Waktu yang Tertentu"-hingga firman-Ny"- 'P)

'& "Ooro* Keodaan Tercela." (Qs. Ash-Shaaffaat [37]: 139-148)

Mujahid berkata, "Berdosa."

e., ;;rur'oti';l) {iflJ.Jl 4 og 6 t'rv> .5 t;t, lr..Xj'

or k y (M U?-rnb 4b ti]:)i:t"e t^t) .f'r\i
c /z 

ffur.otze) e .

O/

7v.,
," /

c)-,ol

.(e d\i"r,l ryi;rt ityV\1 /i yy iyia,:,r\r1

?# e: :<V) (prbt $s a:>s 5lailit *b? # t:>

Al Masyhuun: Yangpenuh *uuturyaiU"Uani t"rtut,, berat. "Makn

kalau sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak memuii

Allah." "Kemudian knmi lemparkan dia ke 'oroa' (bumi tandus)",

permukaan bumi. "Dan dia dalam keadaan sakit- Dan Kami

tumbuhkan untuk dia satu tanaman dari yaqthiin." Tidak memiliki

akar (yang kuat), yakni sejenis labu dan yang sepertinya.

"Dan Kami utus dia kepada seratus ribu orang atau lebih' Lalu

mereka beriman karena itu Kami anugerahkan kenibnatan hidup

kepada mereka hingga waktu yang tertentu" (Qs. Ash-shaaffaat

p7l.ra7-ra8)
"Dan janganlah kamu seperti orang (Yunus) yang berada

dalam (perut) ikon ketika ia berdoa sedang ia dolam keadaan marah

(kepada kaumnya)" (Qs. Al Qalam [68]: a8). Kazhiim: Dia dalam

keadaan risau.

518 - FATIIUL BAARI



U;.v 'j6 *iyirit.a dt,f.:;ir ,t,:t* *
,. c . t t ta z ! z.z z I I c tc. ,. c t-l , 7g U di )r--, )tt .,-r_-y_ d -* dl d "'

3412. Dari Abdullah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Janganlah salah seorang di antara kolian mengatakan aku lebih baik
doripada Yunus. " Musaddad menambahkan,"Yunus bin Matta."

t-1 :Jtt *i yht *Ut ,f t i:r?nt q., f& It f
I i- t.. ., 3. c. , , c tc. ,..', )-.o-1

..*i Jl '^;-;', ,A ; ;; u ; ;\Jn-oI y.#-
34;.'Dailbnu Abbar'*, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

*Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan sesungguhnya aku

lebih baik daripada Yunus bin Matta". Beliau menisbatkannya kepada

bapaknya.

4-'Pl+ -",X"'o:*.W.:JG.i; hr 'q:ri;,L 
o-ri e

o t'' ' t' ': '";)t & ;; j*r rr&y ,jui :6; tb,y r-Fl y L)-r*)t rP g-r c*

;*t * ;| ju*t sltt Jy, :Jui'^1Lt A;*';*;\r
ioL.,r-,r-a)t 

6J :Ju" ^lt';i ,rtlibi G *rf h' &'4t,
t|*s1'{ '"b y'.:Ju; tri,j p :fi i,; L; ,(;l<Ls i: ;.
,io'd ,,'4Lj €,i) ,r *i 1# h' &Ut'*r1t ,;?i
,>tj..it en'J1:4 )ht e*-iy ,i' :qi';. triSx't

; i")i L;'J u?f y. * n ,iu' ic, n lt ;rtrr ,f. nt
?i ,jut;;- ^a:*,;;i ,s.frl )i ,j?u.Lt ;; $$ ,,>-;

t
.e^r,
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3414. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Ketika seorang

Yahudi menawarkan barangnya lalu diberi harga yang tidak

disukainya, dia berkata, 'Tidak, demi Yang telah melebihkan Musa

atas manusia'. Perkataanrrya didengar oleh seorang laki-laki Anshar,

maka dia berdiri dan menampar wajah orang Yahudi itu seraya

berkata, 'Engkau mengatakan demi Yang melebihkan Musa atas

manusia, sementara Nabi SAW berada di antara kami?' Laki-laki

Yahudi itu pergi kepada Nabi SAW dan berkata, 'Wahai Abul Qasim,
sesungguhnya aku memiliki perlindungan dan perjanjian, maka

mengapa si fulan menampar wajahku?' Nabi SAW bertanya,

'Mengapa engkau menampar wajahnya?' Laki-laki tersebut

menyebutkan persoalannya. Maka Nabi SAW marah hingga terlihat di

wajahnya, kemudian beliau bersabda, 'Janganlah kalian lebih

mengutamakan di antara para wali Allah, karena sesungguhnya

sanglrakala ditiup maka pingsanlah semua yang di langit dan semua

yang di bumi, kecuoli yang dikehendaki Alloh. Kemudian sangkakala

ditiup selrali lagi dan akulah yang pertama dibangkitkan, dan ternyata

Musa berpegang pada arsy. Aku tidak tahu apakah dicuhtpkan

dengan pingsan pada peristiwa bukit Thur ataukah dibangkitkan

sebelumku'."

G; ;';;'n ,fui tLi't:Y,S;i'tt
3415,"Dan aku tidak *rrgotot*, Uot*o seseorang lrifh uto*o

daripada Yunus bin Matta."

f
. t rc
L-t'j d

3416. Dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW beliau bersabda,

"Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan, 'Aku lebih baik

daripada Yunus bin Matta'."

ii'oi y.,*l ,i6 et y?'r ;* olt
6.c

d;/

l,c.t
o.r 3

7o,

d) f
"p6
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Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "Sesungguhnya Yunus benar-benar salah

seorang rosul 
-hingga firman-Nya- dia dalom keadaan tercela.").

Beliau adalah Yunus bin Matta. Dalam tafsir Abdurrazzaq disebutkan

bahwa Matta adalah nama ibunya. Akan tetapi pendapat ini tertolak
oleh hadits Ibnu Abbas di atas, "Dan beliau menisbatkonnya kepada

bapaknya." Sesungguhnya inilah yang lebih benar. Saya tidak
menemukan nasabnya secara lengkap dalam satu riwayat pun.

Beberapa sumber mengatakan bahwa beliau hidup pada masa

kekuasaan raja-raja dari Persia.

(Mujahid berkata, "Berdosa"). Maksudnya, penafsiran firman

Allah, p=+'#, (Dan dia dalam keadaan tercela). Ibnu Jarir

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata, "Dia ditelan oleh ikan paus

dalam keadaan sakit. Yaitu rasa sakit yang dialami oleh seseorang

apabila melakukan perbuatan yang mengakibatkan dirinya dicela."
Kemudian Ath-Thabari berkata, "Al Muliim adalah seseorang yang

melakukan perbuatan yang tercela."

it]t ,ij,:;St (Al Masyfuuun: yang penuh muatan/ dibebani

terlalu berat). Penafsiran ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim melalui
sanad yang maushul dat'' Ibnu Abi Najih dari Mujahid, dia berkata,

"Al Masyfuuun artinya yang berisi penuh." Sementara dari jalur Sa'id
bin Jubair dari Ibnu Abbas disebutkan, "Al Masyfuuun adalah yang
penuh muatan/yang dibebani terlalu berat."

f )\i *te)n-i6-t:i\ <it' .Jiljt 4 os 8 t*> (Maka katau

sekiranya dia tidak termasuk orang-orang yang banyak memuji

Allah." "Kemudian Kami lemparlmn dia ke 'oroa' [bumi tandusJ",
permukaan bumi). Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah

Ash-Shaaffaat 137] ayat 145, e.(jt t 
^3i1 

(Kami lemparkan dia ke

daerah yang tandus), yakni Kami melemparkannya ke permukaan

bumi. Orang Arab mengatakan, 'nabadztuhu bil araa', yakni aku
melemparkannya ke tanah yang tidak ada tumbuhan (tandus). l/
'Araa'adalah tempat yang tidak ada sesuatu yang menutupinya baik
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berupa pohon maupun selainnya." Sementara Al Farra' berkata, "Al
'Araq'adalah tempat yang kosong (tidak berpenghuni)."

do3ii3 rf.r-Jt ,Pi c,ls Ji d,. 1,.daii ;,1 (Dari yaqthiin. Tidak

*r*iiit i oto, Tyong'kuatJ yoiri ,"ir'nr, tobu dan yang sepertinya).

Penafsiran ini dinukil Abdu bin Humaid melalui sanad yang maushul

dari Mujahid disertai tambahan, "Tidak memiliki batang (yang

tegak)." Demikian juga dikatakan Abu Ubaidah, "Setiap tanaman

yang tidak memiliki batang tegak maka dinamakan yaqthiin, seperti

labu, semangka dan sebagainya." Akan tetapi pendapat yang masyhur

mengatakan bahwa yaqthiin adalah alqar 'rz (salah satu jenis labu).

Lalu ada pula yang mengatakan ia adalah tin. Sebagian lagi

berpendapat ia adalah pisang. Dalam salah satu hadits marfu'

disebutkan tentang alqar'r, ,.;;- Ci'rW € (!o adalah tanaman

squdaraku Yunus).

?;J; ij 4V> Gl6r $j aiv\14lit ..,b? t tj> @r"
janganlah kamu seperti orqng [YunusJ yang berada dalam [perutJ
ikan ketika ia berdoa sedang ia dalam keadaan marah [kepada
lraumnyaJ. Kazhiim: Dia dalam keadaan risau). Demikian yang

disebutkan di tempat ini. Adapun yang dikatakan Abu Ubaidah

tentang firman Allah, "idz naadaa wahuwa malvhuum", mal(zhuum

bermakna risau, sama seperti kata 'kazhiiml Ibnu Abi Hatim

meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang

firman-Nya,"wahuwa kazhiim", dia berkata, "Dalam keadaan risau."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud,

"Janganlah salah seorang di antara kamu mengatakan; sesungguhnya

aht lebih baik doripada Yunus bin Matta", dan hadits Ibnu Abbas,
*Tidak patut bagi seorang hamba mengatakan; sesungguhnya aku

lebih baik daripada Yunus bin Matta. Beliau menisbatknnnya kepada

bapalrnya", serta hadits Abu Hurairah tentang kisah seorang muslim

yang menampar laki-laki yahudi. Hadits Abu Hurairah ini telah

disebutkan pada bagian akhir kisatr Musa. Kemudian dibagian akhir

riwayat ini disebutkan, "Aht tidok mengatakan sesungguhnya

seseorang lebih utama daripada Yunus bin Matta. " Lalu dinukil pula
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dari jalur lain secara ringkas seperti lafazh hadits Ibnu Abbas.

Kemudian dalam hadits Abdullah bin Ja'far yang dikutip Ath-

Thabarani disebutkan, i:tii-'ol'f. \LF | (T idak patut s e or ong nabi

untuk mengatakan...). Riwayat ini mengukuhkan bahwa lafazh pada

jalur pertama, "Sesungguhnya aku..." yang dimaksud adalah Nabi

SAW.

Dalam riwayat Ath-Thabrani dari hadits Ibnu Abbas disebutkan,

; i ,;;-"q? !,'rb $iii{'oi f\ ,#-G (ridaktah patut bagi

seseorang untuk mengatakan aku di sisi Allah lebih baik daripada

Yunus bin Matta). Sementara dalam riwayat Ath-Thahawi disebutkan,

.rU,ill' d h' ai 'rf; ls"runggrhnya dia telsh bertasbih kepada Allah

di kegelapan). Riwayat ini menjelaskan sisi kebaikan yang ada pada

Yunus.

Adapun lafazh pada riwayat pertama, "Beliau menisbatknnnya

kepada bapalcnya", merupakan bantahan bagi mereka yang

mengatakan bahwa Matta adalah nama ibunya. Pendapat yang

dimaksud dinukil dari Wahab bin Munabbih dalam kitab Al Mubtada'
dan disebut oleh Ath-Thabari serta diikuti oleh Ibnu Al Atsir dalam

kitab Al Kamil, tetapi apa yang terdapat dalam kitab Shahih Bukhari
lebih tepat.

Sebagian mengatakan faktor yang melatarbelakangi perkataanny4

"Beliau menisbatlwn kepada bapalotya", bahwa pada catatan sumber

tertera, "Yunus bin Fulan". Seakan-akan periwayat lupa nama bapak

Yunus sehingga diganti dengan lafaz}l. "Fulan". Ialu sebagian

mengatakan hal inilah yang menyebabkan dia dinisbatkan kepada ibunya.

Periwayat yang lupa nama bapaknya berkata, "Yunus Ibnu Matta dan ia

adalah ibunya." Kemudian periwayat ini melegitimasi pemyataannya

seraya berkata "Beliau 
-yakni 

syaikhnya- menisbatkannya kepada

bapaknya." Maksudnya, menyebut nama bapak Yunus, hanya

saja sang periwayat lupa Namun, sangat jelas penafsimn ini terkesan

dipaksakan dan jauh dari kebenaran.

Para ulama berkata, "Sesungguhnya Nabi SAW mengucapkan

sabdanya sebagai bentuk tawadhu' (rendah hati) seandainya beliau
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telah mengetahui bahwa dirinya adalah makhluk yang paling utama.

Adapun bila diucapkan sebelum mengetahui hal itu, maka tidak

menjadi persoalan." Sebagian berkata, "Yunus AS sengaja disebut

secara khusus, karena ada kekhawatiran bahwa orang yang mendengar

kisahnya akan bersikap merendahkannya. Oleh karena itu, Nabi SAW

menyebutkan keutamaannya secara transparan demi menutup

kemungkinan tersebut.

Kisah Nabi Yunus AS telah diriwayatkan As-Sudi dalam

tafsirnya melalui sanad-sonad-nya dari Ibnu Mas'ud dan selainnya, i!
..,riijr )\tet;i' ,ii.i<i Prjr, ,fi1 ,t €j 6i,fi ll,ii e;.itr
ryr: ti:-pj rri:a- ui,si qii€ti ;& ?ui € e", ,f t''t g.

ti?J &..i*4;i'U q; ,.ii- +n,i7rrir ;ib'.;Kiit"@'i,
|:' j-lir'^-;itt,t{\i ^}b'*i, *,jti&'tt Y|,fr (Sesungguhnya

Alloh mengutus Yunus kepoda penduduk Ninowa [suatu negeri di

wilayah MushulJ, al@n tetapi mereka mendustakannya. Beliau

menjanjikan kepada mereka aknn turunnya adzab pada wahu yang

telah ditentukan. Kemudian beliau kpluar meninggalknn kaumnya

karena marah terhadap merela. Ketika kaumnya melihat tonda-tanda

adzab moka mereka pun tundulg pasroh dan beriman. Allah pun

merahmati mereka dan tidak menurunksn adzob-Nya atas mereka.

Adapun Yunus telah pergi menaiki perahu dan tiba-tiba air laut

bergelombang. Orang-orang mengundi siapa yang harus dibuang ke

lout. Akhirnya nama Yunus keluar dalam undian sebanyak tiga kali.

Maka beliau [dilemparkan ke laut danJ ditelan iknn paus).

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Amr bin Maimun dari Ibnu

Mas'ud melalui sanad yang shahift seperti riwayat di atas, dan

disebutkan, euki |rpt eiqj6, t:e y-F, ob'J?6 ,-;i'e.U|::
'"tiii-"&iui -,!lt: ,ry 1i e Vtu'ifu'| ,eas ,i #f
',:uii ,fii I' U rt t&it r 'rjrii ,i:rt &';s i q, iri6l W #
* ,f tli 3t;'t" * |ot$r'raio lVi6 ,c'f; e,* y1? tf?ti
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i-ift eiif lCiilr 4's;ti j,a,Jr'g# (Pagi harinya Yunus melihat

negerinya dari ketinggian nomun tidak melihat adanya adzab

menimpa mereks. Sementara dolam syariat mereka bahwa siapa

berdusta harus dibunuh. Oleh karena itu, Yunus pergi dengan

perasaon marah hingga menaiki kapal/perahu." Dolam riwayat ini
disebutkan pula, "Yunus mengatakan kepada mereka bahwa bersama

mereka seorang homba yang melarikan diri dari Tuhannya, don

mereko tidak akan dapat berlayar hinggo melemparkan hamba itu ke

laut. Mereka berkata, 'Kami tidak akan melemparkanmu selamanya

wahai Nabi Allah'. Akhirnya mereka melakukan undian dan nama

Yunus tetap keluar hingga tiga kali. Dengan terpal<sa mereka

melemporkan Yunus yang akhirnya ditelan ikan paus. Lalu ikan paus

membawa Yunus ke dasar lautan sampai terdengar olehnya suora

batu-batu kerikil bertasbih. Malu Yunus berseru dalam kegelapan,

'loa ilaaha illa anta' [Tidak ada sembahan kecuali EngkauJ)."

Al Bazzar dan Ibnu Jarir meriwayatkan dari Abdullah bin Nafi'
dari Abu Hurairah RA secara mafu',:it f e'.ii-',fr iirr Sri(6i

r; t f il: ,#t t:Ji ,Gi 'i ;fF \ & 'i ';J- 't oi c jir ltr Vt

;-;;- v*':)ri ,'J'6 ,y-f f tur€*'# 6ir:fs g:lzl*6tit 
lui2ilit &

+',-; gA, -ff -si,:;'il ,S'6 ,,yu, e'nui c,''.jlt 7'i, ,'i riii
'rijl (Ketilca Allah hendak menahan Yunus di perut ikan paus, maka

Allah memerintahkon ikan paus agar tidak mematahkan tulangnya

don tidak pula melukai dagingnya. Ketika telah sampai ke dasar laut
malra beliau bertasbih kepada Allah. Malaiknt berkata, 'Wahai Tuhqn

knmi, sesungguhnya kami mendengar suara di negeri yang asing'.

Allah berfirman, 'Itu adolah hamba-Ku Yunus'. Para malaiknt

memohon syafaat untuk Yunus maka Allah memerintahkan ikan paus

agar melempmkannya ke tepi laut". Ibnu Mas'ud berknta, "Samo

seperti anak burung tidok memiliki bulu.').
Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari As-Sudi dari Abu Malik, dia

berkatq 6Tjfi €'-rtt f ee.i lYunus berada di dalom perut iknn
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paus selama 40 hari). Sementara dari jalur Ash-Shadiq, dia berkata,

$ # (Selama tuiuh hori). Dari jalur Qatad*,t.J z6li lsetama tiga

hari). Lalu dari jalur Asy-Sya'bi, 'ry'rJil &b 'G, (Dia ditelan

saat dhuha [pagi hariJ dan dilemparkan menjelang malam).

36. i:ilJr €.3:'.a-'t, F,itu Uri qir !-pt f xati,,Don
Tanyakanlah Kepada Bani Israil Tentang Negeri yong Terletak Di
Dekat Laut Ketika Mereka Melanggor Aturan Pado Hari Sabtu."

(Qs. Al A'raaf [6]: 163)

-G7 W ?:j_ e+V'rli? !g *;1"1r ,t' o:i::ti*; :1i,s'53iii_1

(yeisV r;js -# J\e:'*
Ya'duun: Yata'addaun dan yatajaawazuun, yal<ni melanggar

pada hari sabtu. *Diwaldu datang kcpada mereka ikan-ikan (yang

berada di sekitar) mereka pada hari sabtu mereks terapung-apung di
permulraan oir -hingga firman-Ny*- Jodilah kamu kera yang
hina." Kata, syurra'an artinya syowaari', yakni berkeliaran sangat

banyak.

Keterangan:
(Bab firman Allah, "Dan tanyakanlah kepada bani Isroil

tentang negeri yang terletak di dekat"). Menurut mayoritas ulama

negeri tersebut adalatr Ailatr. Negeri itu biasa dilalui jarnaatr haji dari

Mesir ke Makkah. Ibnu At-Tin menukil dari Az-Zuhri batrwa negeri

yang dimaksud adalah Thabariyah.

oi::lt-;;;-, o\:rJi- :,:iLJ r 4 I :U;- \y 1Xe t t ka m e r e la m e I an ggar

pada hari Sabtu. Kata ya'duuna berarti yata'addaun, yatajaawazuun,

yalcni melanggar dan melampaui batos). Abu Ubaidatr berkata tentang

firman Allah, 'Idz ya'duuna fissabt', yakni mereka melanggar dan

melampaui batas apa yang diperintatrkan kepada mereka pada hari itu.
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t!'F -tL? (Kata syurra'an artinya syowari', yalcni berkeliaran

sangot banyak).Ini juga adalah perkataan Abu Ubaidah.

Catatan
Imam Bukhari tidak menyebutkan pada kisah ini satupun hadits

yang memiliki sanad. Sementara itu Abdunazzaq meriwayatkan dari

hadits lbnu Abbas melalui sanad yang di dalamnya ada periwayat

yangmubham (tidakjelas), dan dikutip pula oleh Malik dari Yazid bin

Ruman melalui sanad yang mu'dhal (terputus dua periwayatnya

secara berturut-turut), serta dikatakan oleh Qatadah, "Sesungguhnya

orang-orang yang melanggar aturan hari Sabtu adalah penduduk

Ailah. Ketika mereka mengatur muslihat untuk menangkap ikan

dengan cara memasang jala pada hari Sabtu dan mengambilnya pada

hari Ahad, maka sekelompok mereka mengingkari perbuatan itu dan

melarangnya dengan keras. Akan tetapi kelompok lain berkata,

'Biarkanlah mereka, dan menyingkirlah kalian dari kami'. Pada suatu

hari mereka tidak melihat orang-orang yang telah melanggar aturan

itu. Maka mereka membuka pintu-pintu orang-orang tersebut, lalu

memerintahkan seseorang menaiki tangga dan melihat ke dalam'

Orang yang naik melihat orang-orang yang ada dalam rumah telah

menjadi kera. Akhirnya mereka masuk dan kera-kera itu datang

memohon pertolongan. Kelompok yang melarang berkata, 'Bukankah

kami telah mengatakan kepada kalian... Bukankah kami telah

melarang kalian...?' Kera-kera itu menganggukkan kepala-kepala

mereka."

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Mujahid dari Ibnu Abbas,

r$,ia5r{ ,l f$-'t'$! {Setrnswhnya mereka yang hidup hanya

sedikit, lalu mereka binasa). Lalu Ibnu Jarir meriwayatkan dari Al

Aufi dari Ibnu Abbas,'1-1rj? ee*t'aS; ,+.$ jb (Para pemuda di

antora merekn menjadi kera dan orang-orong yang tua menjadi babi).
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37. Firman Allah, tlji;':)t3 (!fi)r,Dan Kami Memberikan Zabur

Kepada Duwud." (Qs. An-Nisaa [4]: 162 dan
Al Israa' [17]: 55)

yubi t, s3t5 t6 wr> .-.rE ,L7.: .3i.:6lrr'3jr :(!Jt)
,1t-11alt A $it ,'fi,t> A q* ,:* JG 6;6 ,$i ;V U

\j ,6)At) AA)t e-tt ,j.\fit> .L:'rlrst ,(:ar1|p, li
i;t;; ,6lxs .,Syi ,q;\ 1:*'&,t, ,'ui* ,rut bj_

(F i'|;u 6, ;lt^)t:?, iu;o, :> .W
Az-Zubur artinya kitab-kitab, dan bentuk tunggalnya adalah

zabuur. Zabarta: Engkau menulis.

"Den sesungguhnya telah Kami berikan kepoda Dowud larunia
dari Kami. (Kami berfirman), 'Hai gunung-gungung dan burung-
burung bertasbihlah berulang-ulang bersamanya. Dan kami telah
melunakkan besi untulorya. (yaitu) buatlah baju besi yang besar-besor
dan ukurlah anyomannya; dan kerjakanlah amalan yang shalih.
Sesungguhnya Aku melihqt opa yang kamu kerjakan'. " (es. As-Saba'

[34]: 10-l l) Mujahid berkata, "Kata atvwibii, yakni sabbifuii mo'ahu'
(Bertasbihlah bersamanya). Saabighaar: Baju-baju besi. Waqaddir

/issard (ukurlah anyaman), yakni paku dan mata rantainya. paku tidak
terlalu lunak agar tidak lepas atau rusak dan tidak terlalu keras agar
tidak putus atau retak. Afrigh: Turunkan. Basthah: Tambahan dan
kelebihan.

F3*\t.u dtf&ir 'q3;;;^ dj .-,."; 
.oL

,L# yii ),t oK ,it'fit rf,r ^7;;:tr, JLlrL ,iG

I'j, ."-.^--..-,F.r !t .f'U*', ,13.tji t$'of J:i or;:tf;a
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9 7r, , l,c.t
.,,#' ,f 'l-f

3417. Dari Hammam dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW,
"Al Qur'an telah diringankan kepada Dawud AS. Beliau biasa

memerintahkan hew an-hew an tunggdngannya di s iapkon (pe I ananya).

Maka beliau biasa membaca Al Qur'an sebelum hewan

tunggangannya selesai disiapkan. Beliau tidak makan kecuali dari
hasil kerja tangannya. "

Musa bin Uqbah meriwayatkan dari Shafivan dari Atha' bin
Yasar, dari Abu Hurairah, dari Nabi SAW.

F:;t re ;'* 6 ) i?i -i-lt ;'\; Li oW ;,t r
tti\r'2

,{" \r,rt- ;r' J;r;f ,js Ci:" hr g, ,-p r a' + tf
'^-i 3*,+ (. Ju;'A;.t r rqtt Ai* yo,j;i,!t *,
,, eltt|rri i,rr:J* qntUir&') ^*itt * it J;,
,:,t*f; W't,r4,'J6 .* s,t t& u Ju' ; 1.t,

#,atrr uy,t(: ry :atq fi,ij C'r;+tr, e
r-'$)ti,Pl 4f J,|a-.flt* eJ,iAAi
i pl ,+t jt 'Ljj 'ju u.-';-'-)-?rt1';'# 'ju ,l' J;,

'fut 
J*i i': ,;jt; ir* U,r 6',i',P?, e';'.a ,lG .U;

,: i'Jbiv'j6,yt;5;:, 6 i:Pi'qi A:*
3418. Dari Ibnu Syihab bahwa Sa'id bin Al Musayyab

mengabarkan kepadanya dan Abu Salamah bin Abdurrahman, bahwa

Abdullah bin Amr RA berkata, "Diberitahukan kepada Rasulullah

SAW bahwa aku berkata, 'Demi Allah sungguh aku akan berpuasa di
siang hari dan berdiri (shalat) di malam hari selama aku masih hidup'.

lr. o ,i. o,'-,.o-, o. l,o-t to z t
G.t t' :b-,J *lbs 5t otP f ry J €y4 ', -i,-,i-\... ?-.*S 4J-e drt dL-P
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Maka Rasulullah SAW bertanya kepadanya, 'Engkau yang

mengatakan; 'Demi Allah sungguh aku akan berpuasa di siang hari

dan berdiri (shalat) di malam hari selama aku masih hidup?' Aku

berkata, 'Aku telah mengatakannya'. Beliau bersabda, 'Sungguh

engkau tidak mampu melakukan hal itu. Berpuasalah dan berbukalah

(tidak berpuasa), berdirilah (shalat) dan tidurlah. Berpuasalah dalam

satu bulan tiga hari karena satu kebaikan dibalas sepuluh kali yang

sepertinya. Itu sama seperti puasa sepanjang masr'. Aku berkata,

'Aku mampu lebih baik daripada itu wahai Rasulullah'. Beliau

bersabda, 'Berpuasalah satu hari dan berbukolah (tidak berpuasa)

dua hari'. Dia berkata, aku berkata, 'sesungguhnya aku mampu lebih

baik daripada itu'. Beliau bersabda, 'Berpuasalah satu hari dan

berbukalah (tidak berpuasa) satu hari, dan itulah puasa Dawud dan

ia adalah puasa yang paling seimbang'. Aku berkata, 'Sesungguhnya

aku mampu lebih baik daripada itu wahai Rasulullah'. Beliau

bersabda, 'Tidak ada yang lebih baik daripada ittt'. "

At Jy, d.Jti :JG o,,tAt / )f/ l' t? ,f ,/6, dj e
,yi)i trflr ?;'t',Fr rg'cfi'€t {t,*; * ht *
g t .- c / c.6t , a. lc.l.c,f i|, ,:oAt'4i ,$it'*.; u;'ai 6Y;lir; :Jw

d.\i A,'j./tu' i#'ri 17r;*u:,$N f'
?rA- or't,p>tlJt a)L'>'rri t* e ,iC -;i o7 :'r1Ju-

jl ri1 7 l r,'.tJi;'Pi;, t7';

34l9.Dari Abu Al Abbas dari Abdulah bin Amr bi; Al Ash,

dia berkata, "Rasulullah SAW bersabda kepadaku, 'Benarknh yang

diberitakan kepadaku bahwa engknu berdiri (sholat) malam dan

berpuasa siang hari?' Aku berkata, 'Benar!' Beliau bersabda,

'sesungguhnya jika engkau melakuknn hal itu maka aknn

menyebabkan mata menjadi cekung dan badan menjadi letih.

Berpuasalah tiga hari setiap bulon. Itulah puasa sepaniang masa atau
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sama seperti puaso sepanjang masa'. Aku berkata, 'Sesungguhnya

aku mendapati padaku' -Mis'ar berkata, "Yakni kekuatan"- Beliau

bersabda, 'Berpuasalah puasa Dawud AS. Beliau biasa berpuasa satu

hari dan tidak berpuasa satu hari, dan tidak lari jika bertemu musuh

(di medan perang)'. "

Keterangan Hadits:
(Bab Firman Allah, "Don Komi memberiknn Zabur kepada

Dawud). Beliau adalah Dawud bin Isya bin Ba'ir bin Salmun bin
Yarib bin Ram bin Hadhrun bin Farish bin Yahudza bin Ya'qub.

'18 ,bF; .'tj::ay|L*jr 
'1]$r1 

(Az-zubur artinya kitob-

kitab dan bentuk tunggalnya adalah 'zabuur'. Zabarta: Engkau

menulis). Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Asy-

s;ru'araa' [26] ayat 196,'g..4\t ;:) C yatni kitab-kitab orang-orang

terdahulu, dimana bentuk tunggalnya adalah Zabuur.

'AJ| i:3 ,:W J(5 (;i g)\ (Kata 'awwibii', yatvti 'sabbihiy

ma'ahu' [Bertasbihlah bersamanyaJ). Penafsiran ini dinukil oleh Al
Firyabi melalui sanadyangmaushul dari Mujahid. Dari Adh-Dhahhak

dikatakan bahwa ia adalah bahasa Habasyah. Sedangkan dari Qatadah
disebutkan, "Makna' oww i b i i' adalah berj alanlah. "

L:i:!r,?6rJ (Sabighaat: Baju-baju besi). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah dalam surah Saba' ayat ll, otir{"]-;bt 01,

yakni buatlah baju-baju besi yang besar, luas dan panjang."
'#"J,i.rj ,:d$1r:.lr Ul-rt ,gttsti trrJjlt (rpt e )\)

(lVaqoddir fissard [ukurlah anyamanJ; yalmi poku dan mata

rantoinyo. Paku tidak terlalu lunak agar tidak lepas atau rusak dan

tidak terlalu keras agar tidak putus atau retak). Demikian yang

tercantum dalam riwayat Al Kasymihani. Sementara dalam riwayat

selainnya disebutkan dengan lafazh,lr!, (tidok dihaluskan). Begitu

juga dengan kata,,'fayaslas' diganti dengan kata'fayatasalsal', dan

lafazh'foyanfashirz' diganti 'fayafshim '. Hanya saja Al Ashili sepakat

FATIII'L BAARI - 531



dengan Al Kasymihani dalam menyebut lafazh, "fayaslas". Adapun
maknanya adalah keluar dari lubang dengan perlahan atau bergerak
(longgar) sehingga mudah keluar atau lepas. Sedangkan riwayat
dengan lafazh,'fayatasalsal" maknanya adalah menjadi seperti rantai
dalam kelunakannya. Namun versi pertama lebih tepat. Kata "al

fashm" artinya putus dan tidak dapat disambung.

Penafsiran di atas dinukil oleh Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari Mujahid tentang firman-Ny4 |)r C'):ii, dia berkata,

"Maksudnya, ukurlatr paku-paku (mur) dan lingkaran mata rantainya."

Ibrahim Al Harbi menukil dalam kitab Gharib Al Hadits dari Mujahid
tentang firman-Nya, 'Waqaddir fissard', dia berkat4 "Paku tidak
dibuat terlalu lunak agar tidak lepas dan tidak terlalu kasar agar tidak
putus."

,:tt ,<L;i> (Afrigh: Turunkan). Saya belum mengetatrui maksud

kalimat ini. Saya telatr memeriksa dengan teliti tempat-tempat dalam
Al Qur'an yang disebutkan kisah Dawud, tetapi tidak menemukan
lafazh yang dimaksud. Kalimat ini dan yang sesudatrnya hanya

tercantum dalam riwayat Al Kasymihani.
'\S\iSw:-i,1fu;S (Basthah: Tambahan dan kelebihan). Abu

Ubaidah berkata, "Firman-Nya dalam suratr Al Bawarah 12\ ayat 247,

-lh[ aj:jr e'z*. i:srjj (Altah memberi ilmu yang luas dan tubuh

yang perkasa). Kata 'basthah' artinya tambahan, kelebihan, dan

banyak." Kalimat ini disebutkan berkenaan dengan kisatr Thalut.

Seakan-akan Imam Bukhari mencantumkannya karena bagian

akhirnya berkaitan dengan Nabi Dawud. Maka dia hendak menyitir
sekilas tentang kisah Thalut. Kisah yang dimaksud telah diceritakan

Allah dalam Al Qur'an.
Selanjutnya Imam Bukhari menyebutkan tiga hadits, yaitu:

Pertama, hadits Hammam dari Abu Hurairah, "Al Qur'an telah

diringanlcan kepada Dawud ,4S. " Dalam riwayat Al Kasymihani
lafazh, "Al Qur'an " diganti dengan lafazh, "qire'ah" (membaca).

Oleh karena itu, dikatakan bahwa yang dimaksud Al Qur'an adalah
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qira'ah. Adapun makna dasar kata 'qira'ah' adalah mengumpulkan.

Apa saja yang engkau kumpulkan maka disebut qora'o. Sebagian lagi

berpendapat bahwa yang dimaksud Al Qur'an pada hadits di atas

adalah Zabur. Lalu sebagian mengatakan yang dimaksud adalah

Taurat.

Bacaan bagi setiap nabi adalah Kitab yang diturunkan

kepadanya. Hanya saja dinamakan Al Qur'an karena memiliki

mukjizat, sama halnya dengan mukjizat Al Qur'an. Pernyataan ini

telah disinyalir oleh penulis kitab Al Mashabih. Akan tetapi pendapat

pertama lebih benar. Hanya saja terjadi keraguan arfiara Zabttr dan

Taurat, karena Zabur seluruhnya berisi nasihat, adapun hukum-hukum

semuanya diambil dari Taurat.

Qatadah berkata, "Kami biasa mengatakan bahwa Zabur berisi

150 surah dan semuanya nasihat serta pujian. Tidak ada padanya

ketetapan halal serta haram dan tidak pula fardhu maupun batasan-

batasannya. Bahkan semua ini berpedoman kepada Taurat." Riwayat

ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dan selainnya.

Hadits di atas memberi keterangan bahwa berkah terkadang

berupa zatnan yang singkat namun dapat diisi dengan pekerjaan yang

banyak. An-Nawawi berkata, "Maksimal yang dapat kami capai dalam

hal itu adalah orang yang mampu menamatkan (Al Qur'an) empat kali

di waktu malam dan empat kali di waktu siang. Adapun sebagian shufi

mengklaim dapat melakukan melebihi kadar yang wajar."

i.t1\ (Hewan-hewan tunggongannya). Dalarn riwayat Musa bin

Uqbah berikutnya disebutkan, " D aabb atihi " (hew an tunggangannya),

yakni dalam bentuk tunggal. Demikian juga yang tercantum dalam

pembahasan tentang tafsir. Lafazh dalam bentuk tunggal dipahami

untuk menunjukkan jenis, atau yang khusus dikendarai oleh Dawud.

Sedangkan lafazhjamak untuk menunjukkan kendaraan Dawud dan

para pengikutnya.

ep'bl'Sii oiTt'fp pio membaca Al Qur'an sebelum pelana

kendaraan disiapkan). Dalam riwayat Musa, oi;-lir 'fF- r? tpri
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(Pelana kendaraan tidak disiapkan hingga beliau membaca Al

Qur'an).

:y- f*'U y FN-11(Dan beliau tidak makan kecuali hasil kerja

tangannya). Penjelasan masalah ini telah dikemukakan pada bagian

awal pembahasan tentang jual-beli dan bahwa di dalamnya terdapat

dalil yang menunjukkan ia adalah mata pencaharian paling utama. Hal

ini dijadikan juga sebagai dalil pensyariatan sewa menyewa. Karena

pekerjaan tangan bersifat umum; bisa untuk diri sendiri dan bisa pula

untuk orang lain.

Nampaknya, pekerjaan tangan Dawud adalah membuat baju

besi. Allah telah menjadikan besi lunak baginya. Maka beliau AS

membuat baju besi lalu menjualnya dan tidak memakan kecuali dari

harganya padahal beliau termasuk pembesar para raja. Allah

berfirman, '^3 $ltaj (Dan knmi telah mengulafikan kerojaannya).

Pada hadits di atas terdapat pula indikasi ke arah itu. Meski

kehidupannya cukup lapang --{imana beliau memiliki hewan-hewan

tunggangan dan paru pembantu yang menyiapkan hewan

tunggangannya- namun beliau tetap bersifat wara' dan tidak mau

makan kecuali hasil kerja tangannya.
i,'-ttc... i ;iL ;. ;i itsj (Riwayat ini dinukil pula oleh Musa bin

Uqbah dari Shafwan bin Sulaim...). Riwayat ini dinukil Imam

Bukhari melalui sanadyangmaushul (bersambung) pada kitab Khalqu

Af'aal Al lbaad dari Ahmad bin Abi Amr dari bapaknya -yaitu Hafsh

bin Abdullah- dari Ibrahim bin Thahman dari Musa bin Uqbah.

Hadits kedua dan ketiga adalah hadits Abdullah bin Amr bin Al
Ash tentang dialog antara dirinya dengan Nabi SAW mengenai shalat

malam dan puasa. Imam Bukhari menukilnya melalui dua jalur

sebagaimana yang telah disebutkan pada pembahasan tentang shalat

malam. Adapun maksud pencantumannya di tempat ini karena

didalamnya disebutkan tentang puasa Dawud.
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38. Shalat yang Paling Disukai Allah Adalah Shalat Dawud dan

Puasa Paling Disukai Allah adalah Puasa Dawud; Beliau Tidur
Separoh Malam, Shalat Sepertiganya dan Tidur Seperenamnya.

Beliau Berpuasa Satu Hari dan Tidak Berpuasa Satu Hari.

ft-U rf q;*s';lt l,;si c :ak,G J:i fi ,V3G
Ali berkata, "la adalah perkataan Aisyah, 'Tidaklah beliau (Nabi

SAW) didapati oleh waktu sahur (menjelang fajar) di sisiku melainkan

dalam keadaan tidur'. "

it Jy-, J.Jti,J6 :f, l' ;&'e-:,4, {\i i )f f
C; ?A- ,:6 ,':lrrl: i+ .i,' Jt rQt';i t;-,i 4L \, ,,
Flr '&).iq ok ,i:rtii.),, it il:fut'J:6 ,e;.'#i

zll t

.LL ee;-'t'.x ?i-',
3420. Dari Amr bin Aus Ats-Tsaqafi, dia mendengar Abdullah

bin Amr berkata: Rasulullah SAW bersabda kepadaku, "Puasa paling
disukai Allah adalah puasa Dawud, beliau berpuasa satu hari dan

tidak berpuasa satu hari. Shalat paling disukai Allah adalah puosa

Dowud. Beliau tidur separoh malam, berdiri (shalat) sepertiganya

dan tidur seperenamnyo. "

Keterangan Hadits:
(Bab Shalat yang paling disukai Allah adalah shalat Dawud...).

lmam Bukhari mengisyaratkan kepada hadits yang disebutkan

sebelumnya.

r;;r; rt q.t'e r:,sr adi r; :*.c !jt'$t ,V..1ri 6ari berkat4 '.ra

adalah perkataan Aisyah, 'Tidaklah beliau [Nabi SAWJ didapati
wahu sahur fmenjelang -fajar| di sisiku melainksn dalam keadaan

tidur'. '). Demikian yang tercantum dalam riwayat Al Mustamli dan

Al Kasymihani. Adapun periwayat selain keduanya menggabungkan
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jalur ketiga kepada yang sebelumnya tanpa menyebut bab maupun

perkataan Ali. Kemudian saya tidak menemukan keterangan tentang

Ali yang dimaksud, hanya saja saya mengira bahwa dia adalah Ali bin
Al Madini,guru Imam Bukhari, dan maksudnya adalah menjelaskan

makna perkataan Aisyah, "Don tidur pada seperenamnyo." Seakan-

akan dia mengatakan, "Hal itu selaras dengan hadits Aisyah, 'Beliau
tidak pernah didapati waktu sahur'. Yakni tidak pernah datang waktu

sahur -{i saat Nabi SAW berada di sisiku- melainkan beliau dalam

keadaan tidur, seperti telah dijelaskan pada pembahasan tentang shalat

malam.

"Dan Ingatlah Hamba Komi Dawud yang Mempunyai Kekuatan;
Sesungguhnya Dia Amat Taat (Kepada Allah) 

-hingga 
Firman-

Nya- " D alam Menyelesaikan Pers elisihan."
(Qs. Shaad [38]: 17-20)

,/l.u*'i> .U# ) :1r-r:ti lb.,.Wt *1 @t :"t^t|*, Jv

}G tp.irf-- 4#'ott:*) i;.il Ei r,to'01 aryst otp

qt;st1&- ,e-tfi ,suiiottleX ,.)'u -ia r*ri ,a jG:,

ty-y a:Ja> ini)yt c*a fl sV cO.+Li :(€f , -l+"+ :(et_J j
... : , ' 

-c t . c

y6_rt1.'ry )r*,.'dabw ,5,6> }rrt;tr Ju,- go-tr rly

Q$ |tt?i'i:)'&6 :6t :-yrig$',i'r;i rcPt
Mujatrid berkata, *Fashlal Htithaab: Pemahaman dalam

memberi keputusan. Walaa tusythith: Jangan berlebihan. Naj'ah;bisa
bermakna istri dan bisa pula bermakna kambing. Alfilniiha seperti

maknanya dengan firman-Nya, wakaffalaha zakarglta:

Menyatukannya (kepadanya). Wa Azzanii: Mengalahkanku, dia
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menjadi lebih kuat dariku. Jika dikatakan, a'zaztuhu artinya aku

menjadikannya lebih mulia. Fil khithoab: Dalam berdialog. "Dowud

berkata, 'sesungguhnya dia telah berbuat zhalim kepadamu dengan

meminta kambingmu itu untuk ditambahkan kepada lambingnya. Dan

sesungguhnya kebanyakan dari orang-orang yang berserikat itu
sebagian mereka berbuat zalim 

-hingga 
firman-Nya- Kami

mengujinya'." Ibnu Abbas berkata, "Kata fatonnaahu: Kami

mengujinya." Adapun Umar membacanya dengan lafa^,
'Fattonnoohu', yakni diberi tasydid pada huruf 'raa', *Maka ia

meminto ampun kepada Tuhan-Nya, lalu menyungkur sujud dan

bertaubat." (Qs. Shaad [38]: 2a)

4\ ut) tli re €!'L*r ,{& i) d :)t3 *o(*- ;,o

?rr:n:, ,& ;t )rd (.tst ?,y -;i ,?- otir4 3:its

ryrGy oi ;i q &t y ht J:" "r<i :'Liib

3421. Dari Mujahid, dia berkata, *Aku berkata kepada Ibnu

Abbas, 'Apakah kita sujud (tilawah) pada suratr Shaad?' Lalu beliau

membaca, 'Don kepada sebagian dari keturunannya (Nuh) yaitu

Dawud dan Sulaiman 
-hingga 

firman-Nya- maka ikutlah petunjuk

mereka'. Ibnu Abbas berkata, 'Nabi kalian termasuk di antara orang-

orang yang diperintatr untuk mengikuti mereka'."

ft* F eA:Jvt;ii"ht *, I& q, *d* *
W LLx- *i y\t .vU, *,?ri ,,31!)r

3422. Dari Ikrimah dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Surah

Shaad bukan termasuk surah yang wajib sujud (tilawah), dan aku

melihat Nabi SAW sujud ketika membacanya."
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Keterangan:
(Bab "Dan ingatlah hamba kami Dawud yang mempunyai

kekuatan; sesungguhnya dia amat taat (kepada Allah) 
-hinggafirman-Nya- dalam menyelesaikan perselisihan"). Kata al aidiy

artinya kekuatan. Dawud AS sangat terkenal dengan keberaniannya
yang luar biasa. Adapun penafsiran kata awwaab akart dijelaskan
kemudian.

:dt en+r' 'f6 iA guialtid berkqta, "pemohaman dalam

memberi keputusan"). Yakni inilah maksud dari fashlul khithab
(dalam menyelesaikan perselisihan). Ibnu Abi Hatim meriwayatkan
dari Abu Bisyr dari Mujahid, dia berkata, "Hikmah adalah
kebenaran." Sementara dari Laits dari Mujahid disebutkan, "Fashlul
khithab adalah benar dalam memberi keputusan serta mampu
memahami persoalan yang sebenarnya." Kemudian dari Ibnu Juraij
dari Mujahid disebutakn, "Fashlul khithaab adalah adil dalam
menetapkan hukum dan tidak ada sesuatu yang dikatakannya
melainkan akan dilaksanakan. "

Asy-Sya'bi berkata, "Fashlul Khithaab adalah ucapan 'amma
ba'du'." Sehubungan dengannya dinukil satu hadits dari Bilal bin Abi
Burdah, dari bapaknya, dari kakeknya, dia berkata, 'rjti.$i j$'U; J3i

*r-b>Jr'#t'ei'nt:s & )itr e'4t !l1t': (Orang yang pertamo

mengucapkan 'omma ba'du' adaloh Nabi Dawud SAW, don ituloh

fashlul khithaab). Kemudian dinukil dari Ibnu Jarir melalui sanad
yang shahih dari Asy-Sya'bi seperti itu. Ibnu Abi Hatim menukil dari
Syuraih, dia berkata, il--'li.l 3ri3f 

' ?Yt'Sbi gasnul Khithob adalah

para saksi dan sumpah). Senada dengannya dinukil juga melalui jalur
Abu Abdurrahman As-Sulami.

U;I ,1Lf :,i 111 elralaa tusythith: Jangan berlebihan).

Demikian yang tercantum di tempat ini. Al Farra' berkata, "Maknanya
adalah jangan membiarkan berbuat sesuka hati." Ibnu Jarir
meriwayatkan dari Qatadah tentang firman-Nya dalam surah Shaad
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[38] ayat 22,'h}*;i 1, yakni janga., miring (berat sebelah). Sedangkan

dari jalur As-Sudi, dia berkata, "Maknanya adalah jangan takut."
"ar:,;A-i 1j3, ,* :tp.Srai- 

g,tai,ah [kambingJ; dapat

bermalon istri dan bisa pula bermakna kambing). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah, walii na'jatun waahidah, yakni aku memiliki
seorang istri.

qe ,(S-1:(wi> JL:- r|-rrti'Sui Utctitniiha seperti makna

Jirman-Nya, 'wakaffalaha zakariyya, yakni menyatukannya

[kepadanyaJ). Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah, 'Akfilniihaa wa

azzaniy /il khithaab' (Satukanlah kambingmu itu kepadaku dan ia
mengalahkanku dalam perdebatan). Kata 'affiniiha' (satukanlah ia)
sama maknanya dengan firman-Nya,'wakalfalahaa zokariyya'
(Zakariya memeliharanya), yakni Zakaiya menyatukan Maryarn
(kepadanya). Dikatakan, 'kaffaltu binnafsi au bil maal', yakni aku

memberi jaminan jiwa atau harta."
';*-1.7uir-ir 

d>,1-f 'rl+ ,'ri.yl ,A'*ijb ,*,ef:yi)
it|r;"13 (Wa azzanii, yakni mengalahkanku, dia menjadi tebih kuat

dariku. Jika dikatakan, "A'zaztuhu", artinya aht menjadikannyo lebih
mulia. Fil khithaab, dikatakan; dalam berdialog). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah, 'wa 'azzanii fil khithaab', yakri dia menjadi
lebih kuat dariku dalam hal itu. Ath-Thabari meriwayatkan dari jalur
Al Aufi dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Maknanya, jika aku menyeru

(pendukung) dan dia juga menyeru maka pendukungnya lebih banyak

dariku, dan bila aku memukul dan dia juga memukul maka

pukulannya lebih keras dariku." Kemudian dinukil dari jalur Qatadah,
dia berkata, "Maknanya, dia memaksaku dan menzhalimiku."

Adapun pernyataan, * Dikat akan ; dal am b er di al o g ", maksudnya

adalah penafsiran "fil khithaab ", maknanya adalah adu argumentasi

antara pihak-pihak yang bersengketa. Maka inilah penafsiran firman-

Nya, "wa azzaniifil khithaab."

s.v!)r ,4,s-:,i; (g$ # r;tfs:pt :o.# [.t ),6 1,;$i (bnu Abbas

berkata, "Fatannaahu [memfitnahnyal : kami mengujinya." Adapun
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Umar membacanya, 'Fattannaahu', yalvti diberi tosydid pada huruf
taa'). Perkataan Ibnu Abbas dinukil Ibnu Jarir dan Ibnu Hatim melalui
sanad yang maushul (bersambung) dari Ali bin Abi Thalhah.

Sedangkan bacaan Umar di atas tergolong bacaan yang syadz

(menyalahi yang umum) dimana Abu Ubaid tidak menyebutkannya di
antara versi bacaan yang masyhur. Versi Umar telah dinukil juga dari

Abu Raja Al Utharidi dan Hasan Al Bashri.

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan pada bab ini hadits Ibnu

Abbas tentang sujud tilawah pada surah Shaad. Hadits tersebut telah

dinukil melalui dua j alur periwayatan.

'ri-\1(Apakah kita sujud?). Dalam riwayat Al Kasymihani dan

Al Mustamli disebutkan,'th-"ii (Apakah aku sujud?). Hadits ini akan

dijelaskan pada pembahasan tentang tafsir.

40. Firman Allah, '4it g,1r : 1ir'5i ai1,i$t eo[jJf."'s)r$,r;lijj1
"Dan Kami Karuniakan kepoda Dawud, Sulaiman, Dia adalah
Sebaik-baik Hamba. Sesungguhnya Dia Amat Taat [Kepada

AllahJ.' (Qs. Shaad [38]: 30) Al Awwab.' Orang yang Kembali dan

Bertaubat.

tr* 6 t,'J,t, ai: <*i;.',t FX di.;;yt<tl ;.q) d;r
"ip vtt), #,uit {1ir4lr> <ict-:,uit ;r *#t
/ o . 1.. ot o . ) ? - o - ''',F. F" U 

"',r{t',yt -+r.Lir'* d 6.ii- -l;lit t'i ut;i t
.rr-Ar J):rJ ltfr ,i^t*, Ju .<*)6,i'U -I:; Jt; y"A

t;;k ,t& i.r'luj 1!y.q$s er#ts :Yt,YW)
LttV ",y J,.b, (33 3:1tS )l ,iWt cr(,,lJ Dii)) .e'r\t u
- 

'Ps\t
".1.L. CJJr&ll "7. ,o- i

n*ts U.agfuri rr y:i,bW
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(,o,a' ,-tt,titt e-!? JL-? W) it-,- qriC* S!;'s -r^zr\r

c '_:r. @u-b\ry 9ilu1ix ry ;, f) f /t+>
:lctutr 'dry :Ltl-l 'Jti .b|:)r 13u:r'1ry .Wt?'tpir Jtfi
:13r;ir; .iati? dLtk e *t uLL&'?t'rt:,
.ir,- ,-r;":1,at ri ,.+) .^* ,<ir;:> gAa :(,{*21 .Ltr-1,

.gr *.,<79 f,).y( '<crt!>
Firman Allah, "Anugerahkanlah kepada lceraiaan yang tidak

patut dimiliki oleh seorang pun sesudahku. " (Qs. Shaad [38] : 35).

Dan firman-Nyu, "Dan mereka mengikuti apo yang dibaca oleh

syetan-syeton pada masa kerajaan Sulaiman. " (Qs. Al Baqarah [2]:
102)

Dan Firman-Nyu, "Dan Kami (tundukkan) angin bagi Swlaiman,

yang perjalanannya di wahu pagi samo dengan perjalanan sebulsn

dan perjalanannya di wahu sore sama dengan perialanan sebulan

(pula) dan Komi alirkan cairan yang amat panas baginya -- Kami

Cairkan besi untuknya- Dan sebagian dari jin ada yang beke$a di

hadapannya [dalam kekuasaannyal 
-hingga 

firman-Nya- gedung-

gedung tinggi. " (Qs. Saba' [34]: 12-13). Mujahid berkata, "Gedung-

gedung yang setingkat di bawah istana-istana."

Dan firman-Nya, "Patung-patung dan piring-piring yang

ftesarnya) seperti kolam -seperti kolam tempat minum unta. Ibnu

Abbas berkata, "seperti kolam di permukaan bumi."- "Periuk-periuk
(yang berada di atas tungku) -hingga firman-Nya' yang bersyukur.

Maka tatkala Kami telah menetapknn lrematian Sulaiman, tidak ada

yang menunjukknn kepada mereko kematiannya itu kecuali hewan

tanah -rayap- yang memakan tongkatnya. Maka tatkola ia telah

tersungkur -hingga firman-Nya- yang menghinakan." (Qs. Saba'

[3a]: l3-la)
Dan firman-Nya, "Sul<a terhadap barang yang baik [kudaJ

sehingga aku lalai mengingat Tuhanht ... Lalu ia wtengus*p betis-
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betis dan leher-leher kuda itu." (Qs. Shaad [38]: 32-33). Dia

mengusap rambut-rambut pada kepala kuda dan urat-urat di tumitnya.

AI Ashfaad: Belenggu. Mujahid berkata, "Ash-Shafinaat (kuda-

kuda yang tenang di waktu berhenti); jika dikatakan 'shafanal faras'
artinya kuda mengangkat salah satu kakiny4 lalu meletakkan pada

ujung tumit sepatunya. Al Jiyaad: Cepat ketika berlari. Jasadan'.

Syetan. Rukha'an: Yang bagus. Haitsu ashaab: Kemana saja yang

dikehendakinya. Famnun: Berikanlah. Bighairi hisaab; Tanpa dosa.

*'at q 6.f ,:t :'Si y bt * Ut,f i;:),r) f
Mri'ri'o\tG ,:i:b:v ,i\t ;fit ,;* ,* g.u:Qt
ip; o';'i;3k !t,tr:F e:Jt qry c!:L e
.wG;f,t:j l(gy.4 f'I d:;ir <L;. |.J'q,ri* 

"7i
.'^i(Jt t1LG. *.; ,tr J;re 'ri ,-,-L ,y'r'r^i ,\r

3423.O*i eUu H*uirufr'ne dari NabiiO*,'*rr runggrh'ni,

Ifrit dori bangsa jin menyeranght malam tadi malam untuk

memutuskan shalatlat. Maka Allah meneguhkanku atasnya. Alu pun

memegangnya lalu alru bermaksud mengikatnya di salah satu tiang

tiang masjid ogar kalian dapat melihatnya. Namun, aku teringat doa

saudaraht Suloiman,'Wahoi Tuhanku, anugerahkan kepadaku

kerajaan yang tidak patut untuk seorang pun sesudahku'. Aht pun

me nolalotya dalam ke adaan lcecetva. "
Ifrit adalah yang membangkang/durhaka di antara manusia atau

jin. Sama seperti Y,ata zibniyah yang bentuk jamaknya adalah

zabaaniyah.

i,'1; ,.Lrrl:"'JE :J$ *i yh, *Ut *i;) ,tj?
"r(r;?y,tk J^x';?;t *, * &t't*\
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rit-rryf t,*. 'J;.1 l, ,',F.lu .iu' iv'oy rUC i iui ..i,r

,ir.-,; Aoi ,*)& ir, J:"'*|tia' * i;i rvir,-

t-.e*i ;t'* :,(1 s3 ;.tt&.1ti ..i,r J*;
3424.Dari Abu r,r*t# ,"o, o* Nabi SAw, beliau *rr"oi",

"sulaiman bin Dawud berkata, 'sungguh alat al@n berkeliling malam

ini pada 70 wanita, setiap wanita akan mengandung seorang

penunggang kuda cekatan yang berjihad di ialan Allah'. Sahabatrrya

berlrata kcpadanya, 'Insya Allah (iika Allah menghendaki)'. Namun

beliau tidak mengucapkowrya- Maka tidak ada yang mengandung

selain satu orang dan (ituptn) sebelah badannya tidak sama." Nabi

SAW bersabda, "sekiranya beliau mengucapkannya niscaya mereka

alran berjihad di jalan Allah."
Syu'aib dan Ibnu Atbi AzZinad berkata, "Sembilan puluh", darr

inilah yang lebih tepat.

'Ai *t5f i' Jr-,r[ 'Lij ,JE&?s *yr'r, ej t
.,"+i<ltl**,Jt-i rinr'of"i r':j3 .VVr i,.Iir r,rvt,.':i

i1it'*;ii tL ,io'i .a;ri :Jv tW ok'€ ,'di
'*,il;r\6,P

3425. Dari Abu Dzar RA, dia berkata, "Aku berkata, 'Wahai

Rasulullatr, masjid manakah yang pertama kali diletakkan

(dibangun)?' Beliau bersaM4 'Masjidil Haram'. Aku bertanya,

'Kemudian masjid mana?' Beliau bersaMa, 'Kemudian masjid Al
Aqsha'. Aku bertany4 'Berapakah jarak (waktu) antara keduanya?'

Beliau SAW menjawab, 'Empat puluh'. Setelah itu beliau bersabda,

'Dimana saja engkou didapoti oleh waWu shalat, maka shalatlah,

bumi adalah masjid bagimu'."
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F1f h' J:" |t',s;' * ^fr 
.; ir '*;;';-) oj ?

:f : ;t.lt't r-,t|rrl s'iut -h t,tr /6t'Pi *,i ;
.lfilt €gLttl-,:r

3426. Dari Abu Hurairah RA, bahwa dia mendengar Rasulullah

SAW bersabda, "Perumpamaan antara diriku dengan manusia adalah

seperti seorang laki-laki yang menyalakan apL Maka anai-anai dan

hewan-hewan ini jatuh ke dalam api."

;.i; iir iv ,tj3.t Gi; o61ryr ".irt :Jtis

dl-rt{ ;t At'.rrlr Utsr,ejrit, 'Ji tJ:l:t1*V glttt

t:rtt ;. ot::L .b g-F ,rs:r!,t:.i, #;jS Jt*Ci'
'J-* | :s;!o)t urd .t i:;. fu|';Sju, s.j, :,Sw ie;G

tf l'; ,;;:; J:ie .uifu.:, p ,6r i^ ,?ut it)-;-'|

.t*jr y;*kvitr:,'y-lr #iq ix
3427. Beliau bersabda, "Pernah ada dua wanita yang membawa

anak masing-masing. Lalu serigala datang dan membawa anak salah

seorang mereka. Salah satu wonita itu berkata, 'Sesungguhnya ia

membawa pergi anakmu'. Wanita yang satunya lagi berkata,

'sesungguhnya ia membawo pergi anakrnu'. Keduanya mengajukan

perkara kepada Dowud dan beliau menetapkan onak itu untuk yang

tertua di antara keduanya. Lalu kedua wanita tadi pergi menemui

Sulaiman bin Dowud dan mengabarkan perkara itu. Beliau berkata,

'Berilah alat pisau agar aku membelah anak ini untuk (dibagi di
antara) keduanya'. Wanita yang lebih muda berknta, 'Jangan

lalatkan, semoga Allah merahmatimu, dia adalah analorya'. Makn

Sulaiman memutuskon anak itu untuk yang lebih muda." Abu

Hurairah RA berkata, "Demi Allah, aku tidak pernah mendengar
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lafazh 'sikkin' (pisau) kecuali hari itu. Sebelumnya kami hanya

menyebutny a' mudyoh'. "

Keteranean Hadits:
(Firman Allah ta'ala, "Dan kami karuniaksn kepada Dawud,

Sulaiman...). Dalam riwayat selain Abu Dzar disebutkan bab "firman
Allah...."

(Dia adalah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia amot taat

fkepada Allah|; yang kembali dan bertaubat). Kalimat 'yang kembali

dan bertaubat' merupakan penafsiran kata 'owwab'. Ibnu Juraij

meriwayatkan dari Mujahid, dia berkata" "Al Awwab adalah orang

yang bersungguh-sungguh kembali (ke jalan lurus) setelah terjerumus

dalam dosa." Sementara dari jalur Qatadatr dikatakan, "Al Awwab

adalah orang yang sangat taat". Kemudian dari jalur As-Sudi
disebutkan,"Al Awwab adalah orang yang senantiasa bertasbih."

)#, tse! 6 Lt;:i 
'fott- Jti .(a)6 s4 (Gedung-gedung tinggi.

Mujahid berkata, "Gedung-gedung yang setingkat di bawah istana-

istana. "). Penafsiran ini dinukil Abd bin Humaid dari Mujahid. Abu
Ubaidah berkata, "Kata mahaariib adalatr bentuk jarnak dari kata

mihraab, artinya bagian rumatr yang terdepan. Kata itu juga bermakna

masjid dan mushalla."

f':\t 4 y.Fg : sr&';;t i'6i,,!Y. f?s "+ty{'it !\i> po"
piring-piring yang [besarnyoJ seperti lalam -seperti kolam tempat

minum unta. Ibnu Abbas berknta, "Seperti lalam di permukaan

bumi"). Perkataan Mujahid dinukil oleh Abd bin Humaid melalui

sanad yang maushul (bersarbung) darinya. Sedangkan perkataan

Ibnu Abbas diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim melalui sanad yang

maushul. Abu Ubaidah berkata, "Al Jawabiy merupakan bentuk

tunggal dari jaabiyah, dan ia adalah kolam yang diambil airnya."
,- l,l6t--ab :ail-,-Jt (Minsa'atahu: Tongkatnya). Ini adalah perkataan

Ibnu Abbas yang dinukil melalui ssnad yang maushul oleh Ibnu Abi
Hatim dari jalur Ali bin Abi Thalhah. Abu Ubaidah berkata, "Al
Minsa'ah artinya tongkat." Kemudian dia menyebut perubahan pola
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katanya yang mengaju kepada maf'alah, berasal dari kata nosa'tu

artinya aku menghentak unta, yakni memukulnya dengan tongkat.

4i.t?tJi j' J6ii'CJi"@tb\ti gilurt 5'e!\ eatu ia

mengusap betis-betis dan leherJeher kuda itu. Dia mengusop rambut-

rambut pada kepala kuda dan urat-urat di tumitnya). Ini adalah

perkataan Ibnu Abbas yang dikutip Ibnu Jarir dari Ali bin Abi Thalhah

darinya disertai tambahan, Q I (Xorena menyenanginya). Kemudian

diriwayatkan dari Al Hasan, dia berkata, "Beliau menyingkap urat-

urat di tumit kuda dan memenggal lehernya seraya berkata, 'Janganlah

engkau menyibukkanku dari beribadatr kepada Tuhanku sekali lagi'."
Abu Ubaidah berkata, "Dari sini diambil perkataan, 'dia menyapu

tengkuknya', yakni dia memenggal lehernya." Ibnu Jarir berkata,

"Perkataan Ibnu Abbas lebih mendekati kebenaran."

tlul (t;:"\r1 @l Ashfaad: Belenggu).Ibnu Jarir meriwayatkan

dari As-Sudi, dia berkata, "Kalimat,' muqarriniina fil ashfaad' (terikat

dengan belenggu), yakni kedua tangan dikumpulkan ke leher lalu

dibelenggu." Abu Ubaidah berkata, "Al Ashfaad adalatr belenggu,

bentuk tunggalnya shafad. Penutup biasa dinamakan juga 'shafad'."

)'' ,* ok ,F Fl "bl €j e$ '$:c :(>{tf;r9 ,1"r;r j6

;rAt 6lsh-Shafinaat [kuda-kuda yang tenang di walctu berhentiJ; jilra

dilratalran 'shafanal faras' qrtinya htda mengangknt salah satu

kakinya lalu meletakkan pada ujung tumit sepatunya). Penafsiran ini

dinukil oleh Al Firyabi melalui sanadyangmaushul dai Mujahid, dia

berkata, "Jika dikatakan 'shafanal faras'...". Hanya saja dalam

riwayat ini disebutkan dengan lafaz}l.,'yadaihi' (kedua tangannya).

Namun, dalam naskah sumber Shahih Bukhari disebutkan,"yadaihi"
(kedua kakinya). Adapun Iyadh cenderung membenarkan nukilan Al
Firyabi.

Abu Ubaidatr berkata, "Ash-Shaa/in adalah yang mengumpulkan

kedua tangannya dan memiringkan ujung sepatu salah satu dari kedua

kakinya."

t
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Lt-{t,13(,rir; (At Jiyaad: Cepat berlari). Penafsiran ini dinukil

oleh Al Firyabi melalui sanad yang maushul dari Mujahid. lbnu Jarir

meriwayatkan dari Ibrahim At-Taimi bahwasanya ia terdiri dari 20

kuda yang memiliki sayap.
.1"
utLo ''' :1tJ4; (Jasadan: Syetan). Al Firyabi berkata, "Warqa'

menceritakan kepada kami dari Ibnu Abi Najih, dari Mujahid tentang

firman Allah dalam surah Shaad [38] ayat 34, tlJ,i: ^>'; Jrb $f)
(Dan Kami jadikan ia tergeletak di atas kursinya sebagai tubuh fyang
lemohJ), dia berkata, "Maksudnya adalah syetan yang diberi nama

Ashif. Konon Sulaiman berkata kepadanya, 'Bagaimana engkau

menfitnah manusia?' [a berkata, 'Perlihatkan cincinmu kepadaku

maka aku akan memberitahukannya kepadamu'. Sulaiman

memberikan cincin kepadanya. Ashif membuang cincin itu ke laut

hingga tenggelam. Akibatnya kekuasaan Sulaiman hilang seketika dan

Ashif duduk di atas kursi Sulaiman. Namun, Allah menghalanginya

untuk mendekati istri-istri Sulaiman. Keadaan demikian terus

berlangsung sampai ibu Sulaiman mulai curiga. Sulaiman pun minta

makan kepada mereka dan memperkenalkan dirinya, tetapi mereka

tidak mempercayainya. Hingga ibu Sulaiman diberi ikan oleh seorang

wanita, lalu dia membelah perutnya dan mendapatkan cincin Sulaiman

ada di dalamnya. Saat itu juga kekuasaan Sulaiman kembali dan Ashif
lari tunggang langgang, lalu masuk ke laut."

Ibnu Jarir meriwayatkan dari jalur lain dari Mujahid bahwa

rurmanya adalah Ashir. Sementara dari jalur Ali bin Abi Thalhah dari

Ibnu Abbas bahwa nama jin tersebut adalah Shakhr. Hal serupa

dinukil dari As-Sudi, dan beliau menyebutkan pula kisah secara

panjang lebar. Adapun yang masyhur bahwa Ashif adalah nama laki-
laki yang memiliki ilmu dari Al Kitab.

l$,1ir-l:ty (Rukhaa'on: Yang bagus). Dalam riwayat Al

Kasymihani disebutkan, "Thayyibon". Al Firyabi menukil dari jalur

seperti di atas tentang firman-Nya, "Rukhaa'on", dia berkata, "Yakni
yang bagus."
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,t :"*: qt-c|'* @aitsu ashaab: Kemana saia yang

dikehendakinyo). Penafsiran ini dinukil juga oleh Al Firyabi'

i" ;4,y? fl .Yl,(Fti) (Bighairi hisaab: tanpa dosa)'

panafsiran ini dinukil oleh Al Firyabi dari Mujahid. Abu Ubaidah

berkata, "Firman-Nya, 'bighairi hisaab', yakni tanpa ganjaran dan

balasan, atau tidak ada pemberian yang banyak maupun sedikit."

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan 4 hadits, yaitu:

Pertama,hadits Abu Hurairah RA tentang Ifrit yang menyerang

Nabi SAW.

*'ifu (Menyerangh). Kata fatlata artinya menghadang

secara tiba-tiba.

e-;rgt (Tadi malam). Yakni malam yang baru saja berlalu. Kata

al baarifu artinya yang telah berlalu. sebagian mengatakan bahwa

waktu sejak matahari tergelincir hingga akhir siang disebut al

baarifuah.

itiii-l nyiiVs'o:Ss (Aku teringat doa saudaraht Sulaiman)'

Maksudnya adalah firman Allah dalam surah Shaad [38] ayat 35, i*jlt

4.ti.'f f\ d*i-[<t g (Anugerahkan kepadaku keraiaan yang

tidak patut bagi seorang pun sesudahlcu." IJal ini memberi isyarat

bahwa Nabi SAW tidak metaksanakan niatrrya karena tenggang rasa

dengan Nabi sulaiman. Kemungkinan pula menjadi kekhususan

Sulaiman menggunakan jin pada semua keinginannya bukan hanya

dalam hal-hat yang disebutkan di atas.

Al Khaththabi berdalil dengan hadits ini bahwa sahabat-sahabat

sulaiman melihat jin sebagaimana bentuknya saat mereka

dimamfaatkan. Dia berkata "Adapun firman Allah dalam surah Al

A'raaf [7] ayat zt ,'s$si 't * t 4t'] €';-i!1 lsesungguhnva dia

dan golongannya melihat kamu dari arah yang kamu tidak melihat

mereka), berlaku dalam keadaan umum manusia'" Namun, penafian

manusia melihat jin dari ayat tersebut tidak bersifat pasti, bahkan

secara lahiriah menunjukkan bahwa hal itu adalah sesuatu yang
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mungkin. Karena penafian penglihatan kita adalah terkait dengan saat

mereka melihat kita. Namun, ayat tersebut tidak menafikan

kemungkinan kita melihat jin pada selain kondisi tersebut. Akan tetapi

kemungkinan pula ayat tersebut bersifat umum, yakni kita tidak

mungkin melihat jin dalam kondisi apapun. Pendapat terakhir ini
merupakan pendapat mayoritas ulama. Bahkan Imam Syaf i berkata,

"Barangsiapa mengaku telatr melihat jin, maka kami membatalkan

persaksiannya." Lalu dia berdalil dengan ayat tersebut.

4lft, t4!et^. y.: e ,LVii f1,1"':F) :'a-;e Qfrit adatoh

yang membangkang/durhaka di antara manusia atau jin. Samo seperti

Zibniyah yang bentuk jamalcnya adalah Zabaniyah). Pada asalnya, az-

zabaaniyah adalah nama petugas keamanan (polisi), kata itu diambil
dari kata zaban yang artinya menolak. Kemudian nama ini digunakan

unhrk malaikat, sebab mereka akan menolak orang-orang kafir di
neraka. Bentuk tunggal kata zabaniyah adalah zibniy, zaabin, atau

zibaaniy. Sebagian lagi berpendapat bahwa kata ini tidak memiliki
bentuk tnnggal dari suku kata yang sama. Ada pula yang mengatakan

batrwa bentuk tunggalnya adalah zibnit, sama dengan pola kata ifrit.
Namun, ada yang berpendapat bahwa kata ifriyah adalah kata

tersendiri dan bukan perubatran daikataifrit.
Adapun maksud Imam Bukhari dengan perkataannya, "Sama

seperti Zibruyalf', yakni batrwa kata ifrit bisa juga dibentuk menjadi

ifriyah (untuk jenis perempuan). lni adalah bacaan yang dinukil dalam

kelompok bacaan-bacaar syadz (menyalahi yang umum) dari Abu
Bakar Ash-Shiddiq serta dari Abu Raja' Al Utharidi dan Abu As-
Samal.

Penjelasan tentang hal ihwal jin telah banyak dibicarakan pada

bab "Sifat Iblis dan Tentaranya" dalam pembahasan tentang awal

mula penciptaan. Ibnu Abdil Barr berkata, "Jin itu bertingkat-tingkat,
asalnya adalah satu. Jika bercampur dengan manusia disebut Aamir.

Diantara mereka yang mengganggu anak-anak disebut arwaah.

Apabila perangainya lebih buruk maka disebut syetan. Kalau lebih
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buruk lagi maka disebut maarid. Bila lebih buruk darinya maka
disebut ifrit."

Ar-Raghib berkata, "Jin yang disebut ifrit adalah yang seram
dan sangat jahat. Kalau kejahatannya mencapai tingkat tertinggi
disebut ifrit nafrit. " Sementara Ibnu Qutaibah berkata, "Ifrit adalah
yang kekar badannya, berasal dari kata afr yatg bermakna tanah.
Seseorang dinamakan ifirr jika badannya sangat kekar."

i tu' Cr** :s)rs;s.i6:11 )G lsulaiman bin Dawud berkara,

"sungguh aku akan berkeliling malam ini..."). Dalam riwayat Al
Hamawi dan Al Mustamli disebutkan dengan, ";jb\ Keduanya adalah

dialek yang diakui. Dikatakan, thaafa bi asy-syai', artinya seseorang

berputar berulang kali pada sesuatu itu. Namun, yang dimaksud di
tempat ini adalah kiasan tentang hubungan intim.

ilr-,t ry ,rV (Pado tujuh puluh wanita). Demikian tercantum

dalam riwayat Al Mughirah di tempat ini. Adapun dalam riwayat
Syu'aib seperti akan dinukil dalam pembahasan tentang sumpah dan
nadzar dengan lafazh, "sembilan puluh wanita." Imam Bukhari
menyebutkan versi ini di bagian akhir hadits dan mengukuhkannya
seraya mengatakan bahwa Ibnu Abi Az-Zinadmenukil seperti itu.

Saya (Ibnu Hajar) katakan, Suffan bin Uyainah telah
meriwayatkan dari Abu Az-Zinad, "sab'irh" (tujuh puluh) seperti
akan dinukil pada pembahasan kafarat (tebusan) sumpah. Namun,
Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi LJmar, dari Su$an
"tis'iin " (sembilan puluh). Demikian juga dalam Musnad Al Humaidi
dari Suffan dan dinukil oleh Imam Muslim dari riwayat Warqa' dari
Abu Az-Zinad.

Kemudian Al Ismaili, An-Nasa'i dan Ibnu Hibban
meriwayatkan dari Hisyam bin Urwah dari Abu Az-Zinad, dia
berkata, "Seratus wanita." Demikian pula dikatakan Thawus dari Abu
Hurairah --dari riwayat Ma'mar.- seperti akan dinukil pada
pembahasan tentang sumpah dan nadzar. Imam Ahmad menukil dari
Abdurrazzaq, dari Hisyam bin Hujair, dari Thawus dengan lafazh
"tis'iin" (sembilan puluh) sebagaimana yang akan disebutkan pada
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pembahasan tentang kafarat (tebusan) sumpah. Imam Muslim menukil

dari Abd bin Humaid dari Abdunazzaq, dia berkata, 'Sab'iin (tujuh

puluh)'.
Pada pembahasan tentang tauhid dari riwayat Ayyrb, dari Ibnu

Sirin, dari Abu Hurairah disebutkan,ilr;t'o:t:-' ot$-J.owi lttabt

Sulaiman memiliki enam puluh rs/ri). Tapi Imam th* dan Abu

Awanah meriwayatkan dari Ayyrb, dari Ibnu Sirin, 6f'it ziv (Seratus

ls/rl). Demikian juga dikatakan Imran bin Khalid dari Ibnu Sirin
seperti dikutip Ibnu Mardawaih. Sementara telah disebutkan pada

pembahasan tentang jihad dari Ja'far bin Rabi'ah, dari Al A'raj, dia

berkata, oW *)i{;t'iu (Seratus atau sembilan puluh sembilan

istri), yakni terdapat unsur keraguan. Dari semua riwayat dihasilkan

angka-angka sebagai berikut; 60,7A,99, dan 100.

Untuk menggabungkan riwayat-riwayat tersebut dapat dikatakan

bahwa riwayat yang menyebutkan angka 60 maksudnya adalah jumlah

istrinya dari wanita-wanita merdeka, sedangkan selebihnya adalah

selir (wanita-wanita budak), atau mungkin sebaliknya. Adapun angka

70 hanya untuk memberi gambaran tentang banyaknya jumlah

(mubalaghah). Sementara 90 dan 100 maka dikatakan jumlah

sebenamya adalah di atas 90 dan di bawah 100. Barangsiapa

mengatakan 60 berarti menghilangkan satuan, sementara yang

mengatakan seratus berarti menggenapkan bilangan satuan. Oleh

sebab itu, terjadi keraguan dalam riwayat Ja'far.

Adapun perkataan sebagian pensyarah Shahih Bukhari bahwa

riwayat yang menyebutkan angka minimal tidak menafikan angka

maksimal, bahkan ia termasuk ma/hum adad (konsekuensi logis dari

penyebutan suatu angka), dan ia tidak dapat dijadikan hujjah menurut

mayoritas ulama, dan apa yang disebutkan di tempat ini sungguh tidak

memuaskan. Sebab mafhum adad dijadikan pegangan dalam

menetapkan hukum oleh sejumlah ulama.

Wahab bin Munabbih menyebutkan dalam kitab Al Mubtada'

bahwa Sulaiman memiliki 1000 istri; 300 istri yang resmi, dan 700

istri selir. Serupa dengannya dinukil oleh Al Hakim dalam kitab Al
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Mustadrak dari Abu Mi'syar dari Muhammad bin Ka'ab, dia berkata,

"Telah sampai berita kepada kami bahwa Sulaiman memiliki 1000

rumah dari kaca di atas kayu. Di dalamnya terdapat 300 istri yang

resmi dan 700 istri selir."
). ' t t t
&t ).,j rt''-w- dls lf*, F E+ (setiap wanita akan

mengandung seorang penunggang kuda cekatan yang berjihad di
jalan Allah). Perkataan ini diucapkan Sulaiman AS dalam konteks

mengharapkan kebaikan. Hanya saja beliau memastikannya karena

optimis, sebab dia memaksudkan kebaikan dan urusan akhirat.

Sebagian ulama salaf berkata, *Hadits ini menyitir tentang bahaya

angan-angan dan tidak mau menyerahkan unsan kepada Allah."

ilr "r-, ol,t*'i iui (Sahabatnya berkota kepadanya; insya

Allah [iilra AllahmenghendakiJ). Dalam riwayat Ma'mar dari Thawus

disebutkan, 3l-iiir 'l-Jiri (Malaikat berkata kepadanya). Sementara

dalam riwayat Hisyam bin Hujair disebutkan, 'ori ''i(t ,+b {iti
Ar-iir ,1- (sahabatnya berlata kepadanya. Sufyan berlata, yatoi

malailrat). Riwayat ini memberi indikasi bahwa penafsiran 'sahabat'

dengan 'malaikat' tidak langsung dari Nabi SAW. Akan tetapi dalam

Musnad Al Humaididari Sufian disebutkan, &'Liir I fU'J Jui

(Sahabatnya atau malaikat berkata kepadanya), yakni disertai

keraguan dalarn kalimat ini. Hal serupa disebutkan juga dalam riwayat

Imam Muslim. Secara garis besar, riwayat-riwayat tersebut menolak

mereka yang menafsirkan kata 'sahabat' dengan arti laki-laki yang

memiliki ilmu tentang Al Kitab, yaitu Ashif bin Barkhiya.

Menurut Imam Al Qurthubi, jika yang benar adalah kata

'sahabatnya' maka dia adalah pembantunya dari kalangan manusia

dan jin. Tapi bila yang benar adalah kata 'malaikat' maka dia adalah

malaikat yang biasa membawa wahyu untuknya. Adapun pendapat

yang mengatakan bahwa yang dimaksud adalatr nuraninya maka ini
pendapat sangat salah. Imam An-Nawawi berkat4 "Dikatakan bahwa

yang dimaksud'sahabatnya' adalah malaikat. Pendapat ini cukup kuat

dari segi lafazh hadits. Namun, ada pula yang mengatakan bahwa
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yang dimaksud adalah pendampingnya dari bangsa jin. Sebagian lagi
berpendapat ia adalah sahabatnya dari kalangan manusia."

Saya (Ibnu Hajar) katakan, tidak ada pertentangan antara kata

'sahabatnya' dengan kata 'malaikat'. Hanya saja kata 'sahabatnya'
lebih bersifat umurn, dan dari sinilah lahir berbagai penafsiran
(interpretasi). Akan tetapi keraguan tidak mempengaruhi pernyataan

yang menyebutkan secara tegas. Barangsiapa dengan tegas

menyatakan bahwa dia adalah malaikat maka dijadikan hujjah
menolak pernyataan mereka yang ragu.

'F-* (Beliau tidak mengucapkannya). Iyadh berkata bahwa

pada jalur lain disebutkan, 'o-rit (beliau lupa). Saya (Ibnu Hajar)

katakan bahwa riwayat yang dimaksud telah dinukil Ibnu Uyainah

dari syaikhnya. Sementara dalam riwayat Ma'mar disebutkan, 'Oi'o,i)

il,r ,r:i 'Ot JF- (Beliau lupa mengucapftan insya Allalr). Maksud

kalimat, ji-+ (Beliau tidak mengucapkan) adalah tidak

mengucapkan secara lisan, bukan berarti beliau AS enggan untuk
menyerahkan urusan kepada Allah. Bahkan perkara ini telah tertanam

dalam hatinya hanya saja beliau AS tidak mengucapkan apa yang

dikatakan kepadanya karena dua faktor. Pertama, beliau merasa cukup

dengan apa yang ada dalam hatinya. Kedua, beliau lupa mengucapkan

secara lisan, karena mungkin ada urusan yang menyibukkannya.

^3-r,:ei bA *-$\t (Selain satu orang dan [itupunJ sebelah

badannya tidak sama). Dalam riwayat Syu'aib disebutkan, ]<,;-'p|
,lir'FtUi+"at;1i?;r tllp (Tidak ada yang mengandung di

antara wanita itu kecuali seorang wanita yang melahirkan sebelah

lakiJaki). Dalam riwayat Ayyub dari Ibnu Sirin disebutkan, ",F'oi::
.t
p)t- (Melahirknn sebelah anak). Dalam Hisyam dari tbnu Sirin

disebutkan, lgl'.ii).(Separoh manusia), dan ini adalah riwayat

Ma'mar.
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An-Naqqasy menceritakan dalam tafsimya bahwa badan yang

sebelah inilah yang dikemudian hari dilemparkan di kursi Sulaiman.

Akan tetapi telah dinukil pendapat sejumlah ulama bahwa yang duduk

di kursinya adalah syetan, dan inilah yang patut dijadikan pegangan.

Adapun An-Naqqasy dikenal suka menceritakan hal-hal munkar.

iirt S*; 4rj.t;A qtt j (Seandainya beliau mengucapkannya

niscaya mereka akan berjihad di jalan Allah). Dalam riwayat Syu'aib

disebutkan, irr ,u-r i,1 ir-i i lsrktrrnyo beliau mengucapkan, 'insya

Allah). Lalu pada bagian akhimya ditambatrkan, o:t-i,+i rtf'j gara

penunggang kuda yang cekatan semuanya). Sementara dalam riwayat

Ibnu Sirin disebuktan , e ,ry- qo oii 'q:?;, Ss ',>t;t ,9, 'l

! l;;" (sekiranya beliau mengucapkan istitsna [yaloi, insya AtlahJ

niscaya setiap wanita itu alran mengandung dan melahirlran
penunggang kuda terampil yang berperang di jalan Allah). Kemudian

dalam riwayat Thawus disebutkan, ,k7't otSi'sJ-p irr lO 'ot lgi
*4. (sekiranya beliau mengucapkan 'insya Allah' maka tidak

berdosa ficarena melanggar sumpahJ dan akan mendapatkan

keinginannya). Demikian juga dinukil Imam Bukhari dari riwayat

Hisyam bin Hujair. Imam Ahmad dan Muslim menukil dari Ma'mar

seperti itu.
Kemudian dalam riwayat Imam Bukhari dari jalur Ma'mar

disebutkan, *A.r*')t OJt (Hat itu tebih diharapkon untuk

lreperluannya). Adapun Thawus di atas yang menggunakan lafazh,

'darakan' berasal dari kata 'idraak' (mendapatkan), sama seperti

firman Allah dalam surah Thaah n [2Ol ayat 77 , G tS Jva: I, yakni

kamu tidak khawatir didapati (tersusul). Maksudnya, sesungguhnya

tercapai apa yang diinginkannya. Akan tetapi sabda Nabi SAW

tentang kisatr Sulaiman AS tersebut tidak berkonsekuensi bahwa

setiap yang mengucapkan 'insya Allah' akan mendapatkan

keinginannya. Bahkan sesungguhnya dengan mengucapkan kalimat

ini, maka ada harapan untuk berhasil, dan dengan meninggalkannya
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J.

4.

maka ada kekhawatiran untuk gagal.Demikianlah jawaban yang dapat

dikemukakan sehubungan dengan perkataan Musa terhadap Khidhir,

Gtb ii,r ,[r 'oig.Y (Engkau al<anmendapatiku insya Altah sebagai

orang yang bersabar). Padahal di akhir kisah, Khidhir berkata

kepadanya , (;3 e'gU d 6 ,b-:k t.ra (Itulah tatcwil apa-apo yang

englrau tidak mampu bersabar terhadapnya)-

Pelaiaran vans dapat diambil
l. Keutamaan perbuatan baik dan hal-hal yang menjadi

penyebabnya.

Sejumlah hal-hal yang mubah dan kelezatan dapat menjadi

mustahab (disukai) jika disertai niat dan tujuan yang baik.

Disukai mengucapkan'insya Allah' (iika Allah berkehendak)

bagi yang mengatakan 'aku akan melakukan ini...'.
Barangsiapa mengucapkan'insya Allah' saat bersumpah, lalu
dia melanggar sumpahnya maka dia tidak berdosa. Ini adalah hal
yang telah disepakati dengan syarat kalimat tersebut diucapkan

secara bersambung. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang sumpah dan nadzar.

Hadits ini dijadikan dalil bagi mereka yang berpendapat bahwa

kalimat 'insya Allah' dalarn sumpah tetap memiliki faidatl

meskipun antara keduanya terpisah sesaat. Sebab hadits di atas

menunjukkan jika Sulaiman mengucapkan 'insya Allah' setelah

malaikat menyuruhnya niscaya tetap berfaidatr, padahal tentu

saja antara sumpahnya dengan ucapan 'insya Allah' telah

terpisatr oleh ucapan malaikat. Tapi Al Qurthubi menjawab

bahwa malaikat mengucapkannya disela-sela perkataan

Sulaiman. Kemungkinan ini cukup berdasar dan mampu

menolak istidlal (cara penetapan dalil) di atas.

Ucapan 'insya Allah' harus dengan lisan dan tidak cukup

sekadar niat. Hal ini telah disepakati ulam4 sebagian ulama

madzhab Maliki.

5.

6.
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7.

8.

Keistimewaan para nabi, yaitu berupa kekuatan dalam

melakukan hubungan intim. Hal ini menunjukkan kesehatan

fisik, kejantanan dan keperkasaan, disamping kesibukan mereka

dalam ibadah dan ilmu.

Mukjizat serupa terjadi pula pada diri Nabi SAW dan bahkan
lebih dari itu. Karena meski beliau sangat disibukkan dengan

ibadah kepada Tuhannya, keilmuan, mensiasati urusan manusia,

sedikit makan dan minum yang menimbulkan kelemahan untuk
hubungan intim, tapi beliau tetap bisa berkeliling di antara istri-
istrinya dalam satu malam dengan satu kali mandi, padahal

mereka berjumlah sebelas orang. Masalah ini telah disebutkan
pada kitab Al Ghusl (mandi). Dikatakan bahwa setiap yang

bertakwa kepada Allah maka syahwatnya lebih kuat karena
orang yang tidak takwa akan bersenang-senang dengan melihat
dan sebagainya.

Boleh mengabarkan sesuatu yang akan terjadi pada masa datang

berdasarkan dugaan yang kuat, sebab Sulaiman AS memastikan
apa yang diucapkannya padahal tidak berdasarkan wahyu.
Karena jika berdasarkan wahyu niscaya akan terjadi. Akan tetapi
menurut Al Qurthubi, tidak ada yang menduga bahwa Sulaiman
telah memastikan perkara itu kecuali mereka yang tidak tahu hal
ihwal para nabi dan adab mereka bersama Allah. Ibnu Al Jauzi
berkata, "Jika dikatakan; dari mana Sulaiman mengetahui akan

tercipta dari air maninya manusia dalam jumlah tersebut dalam

satu malam? Tidak mungkin berdasarkan wahyu karena ia tidak
menjadi kenyataan, dan tidak mungkin pula perkara itu
dikembalikan kepadanya karena kehendak semuanya dari Allah.
Untuk menjawab pertanyaan ini dikatakan bahwa perbuatan

Sulaiman termasuk jenis harapan kepada Allah dan memohon
kepada-Nya untuk merealisasikan harapan tadi. Adapun sumpah

untuk Allah sama halnya dengan perkataan Anas bin An-Nadhr,
'Demi Allah, giginya tidak akan dipatahkan'. Kemungkinan
pula ketika Allah mengabulkan doanya untuk mengaruniakan
kerajaan yang tidak dimiliki seorang pun sesudahnya, maka

9.
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10.

11.

12.

beliau menduga hal itu termasuk dalam cakupan doa tadi. Oleh

karena itu, beliau AS memastikannya. Tapi kemungkinan paling

kuat adalah apa yang pertama saya sebutkan' Saya (Ibnu Hajar)

katakan, kemungkinan pula Allah telah mewahyukan

kepadanya, tetapi dengan syarat mengucapkan 'insya Allah',

namun beliau lupa mengucapkannya. Oleh karena itu, tidak

menjadi kenyataan karena syaratnya tidak terpenuhi. Atas dasar

ini pula maka dia boleh bersumpah. Dengan demikian sangat

tidak beralasan untuk menjadikannya sebagai dalil bolehnya

bersumpah atas sesuatu berdasarkan dugaan yang kuat.

Para nabi AS bisa lupa, dan hal ini tidak membuat cacat bagi

kedudukan mereka.

Boleh mengabarkan sesuatu bahwa ia akan terjadi berdasarkan

dugaan disertai adanya indikasi yang kuat.

Boleh tidak menyebut perkara yang dijadikan untuk bersumpah

berdasarkan perkataan beliau AS, 'Sungguh aku akan

berkeliling', dan sabda Nabi SAW,'Ia tidak berdosa (akibat

melanggar sumpah)'. Hal ini menunjukkan bahwa nama Allah

dalam kalimat tersebut tidak disebutkan secara tekstual. Apabila

seseorang memperbolehkannya maka hadits tersebut menjadi

dalil baginya dengan alasan syariat sebelum kita adalah syariat

bagi kita apabila dipuji melalui lisan pembawa syariat kita. Tapi

bila terjadi kesepakatan yang tidak memperbolehkannya maka

harus ditakwilkan, seperti dikatakan bahwa pada dasarnyalafazh

'Allah' disebutkan, nttmun tidak dinukil saat kisatr ini

diceritakan, dan yang demikian bukan hal yang terlarang. Sebab

orang yang mengucapkan, 'Demi Allah sungguh aku akan

berkeliling', tidak salah bila diceritakan bahwa dia berkata,

'sungguh aku akan berkeliling', karena orang yang

mengucapkan suatu kalimat berarti mengucapkan kata.

Hadits di atas menjadi hujjah bagi yang tidak mempersyaratkan

katalkalimat tertentu dalam sumpah. Barangsiapa berkata, *Aku

bersumpah" atau *Aku bersaksi" maupun yang sepertinya, maka

itu adalah sumpah. Demikian pendapat ulama madzhab Hanafi.

13.
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t4.

15.

Adapun ulama madzhab Maliki mengaitkannya dengan niat.

Sedangkan ulama mazhab Syaf i berpendapat bahwa yang

demikian itu bukan sumpah.

Boleh menggunakan kata 'kalau' atau 'seandainya'. Masalah ini
akan dijelaskan pada bab tersendiri yang dicantumkan Imam
Bukhari di akhir krtab Shahih-nya.

Boleh menggunakan kata kiasan pada tempat-tempat yang tabu

untuk diucapkan dengan terus terang, berdasarkan perkataan

Sulaiman AS, 'Aku akan berkeliling', dan tidak dikatakan, 'Aku
akan bersetubuh'.

Ketigo, hadits Abu Dzar RA tentang masjid yang pertama kali
dibangun di muka bumi.

fi:t|'*jf 'qi 1Uasiil manakah yang pertama kali

diletakkan [dibangunJ?). Masalah ini telah disitir dalam kisah Ibrahim
AS. Kalimat, "Didapati oleh shalat", maksudnya adalah waktu shalat

tiba. Hal ini merupakan isyarat akan keharusan mengerjakan shalat di
awal waktunya sekaligus anjuran untuk mengetahui waktu. Hadits ini
memberi informasi apabila seseorang tidak mendapati tempat yang

utama untuk beribadah maka ibadatr tidak boleh ditinggalkan dengan

alasan itu. Batrkan ibadah tetap dilakukan di tempat yang nilai
keutamaannya lebih rendah. Nampaknya, Nabi SAW memahami

maksud pertanyaan Abu Dzar, yaitu beliau ingin beribadah secara

khusus di masjid yang pertama kali dibangun. Oleh karena itu, Nabi
SAW mengingatkan agar tetap melakukan shalat apabila waktunya

telah tiba tanpa harus menunggu untuk sampai di tempat yang utama.

Faidah lain dari hadits ini adalah keutamaan umat Muhammad

SAW berdasarkan keterangan bahwa umat-umat terdahulu tidak shalat

kecuali di tempat-tempat khusus. Masalah ini telah disebutkan pada

pembahasan tentang tayammum. Pada hadits di atas terdapat

keterangan tentang bolehnya menjawab pertanyaan melebihi apayang
ditanyakan, terutama bila jawaban tambahan membawa faidah bagi

sang penanya.
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Keempot, hadits Abu Hurairah RA tentang perumpamaan Nabi
SAW dengan manusia.

,Fr,tr st,y":t,*,JF" pt yin',rl; !, lrt I rt
r '4i;- gw:iltu€ lsi.l6'd gl' r:ur o.i;j;t7x J;ot l::si?t
t -.i,(f (Perumpamaan diriku dengan manusia odolah seperti seorang

laki-laki yang menyalakan api. Mala kupu-latpu dan hewan-hewan ini
menjatuhkan diri ke api. Beliau bersabda, "Pernah ada dua wanita
yong membowa anak masing-masing..."). Demikian yang dia
sebutkan, dan yang dimaksud adalah hadits kedua karena inilah yang

berkaitan dengan judul bab, yakni tentang kisah Sulaiman AS.
Seakan-akan Imam Bukhari menyebutkan hadits sebelumnya -dan ia
adalah penggalan hadits panjang- karena beliau mendengar naskah

Syu'aib dari Abu Az-Zinad. I^alu hadits pertama dalam naskah

tersebut didahulukan daripada hadits kedua. Sementara dia hanya

mendengar sanad hadits pertama. Oleh karena itu, dia merasa perlu
menyebutkan lafazh hadits pertama untuk menjelaskan sanad-nya IJal
serupa telah dilakukan Imam Bukhari dalam pembahasan tentang

bersuci, dimana Imam Bukhari juga menyebutkan dari naskah

tersebut,;r3lr ,Cir e€'bi'i'i-l (Janganlah salah seorang di antara

lralian lrcncing di air yang tergenang [tidak mengalirJ). Sebelumnya,

dia juga mengutip penggalan hadits, i,iit 'lr 'o'rf)t'$i 
lKfta yang

terakhir dan yang terdahulu). [,alu ketika dia mengutip hadits, "Kita
yang terakhir dan yang terdahulu" dalam pembahasan tentng jum'at,
dia tidak menambahkan apapun. Dalam pembahasan tentang jihad,

Imam Bukhari menukil hadits, fu TUiUi rgUi g1t (Barangsiapa taat

kepadalru niscoya ia telah taat kepada Allah), rurmun sebelumnya dia
juga menyebutkan hadits, "Kita yang terakhir dan yang terdahulu."
Pada pembahasan tentang diyat (denda karena membunuh) dia

menyebut hadits, 0'iwlt o}:;lt l-rJ (Apabita seseorang

mengintipmu) dan dia mendahulukan pula penggalan hadits tersebut.
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Akan tetapi Imam Bukhari menyebutkan hadits tentang dua

wanita dalam pembahasan tentang pembagian warisan tanpa

menggabungkan hadits lain ke dalamnya. Demikian juga pada hadits-

hadits lain dari naskah tersebut. Sikap Imam Bukhari seperti di atas

nampaknya tidak dilakukan dalam semua hadits yang diterima dari

naskah yang dimaksud. Seakan-akan ketika dia menggabungkan

hadits lain di dalamnya adalah untuk hati-hati, dan jika tidak

digabrurgkan padanya sesuatu maka maksudnya untuk menjelaskan

bahwa yang demikian diperbolehkan juga.

Adapun Imam Muslim bersikap lebih transparan berkenaan

dengan naskah Hammam dari Abu Hurairah RA. Dia menyatakan

tidak mendengar sanad setiap hadits tersebut, dia hanya menyebut

sanad hingga Abu Hurairatr RA kemudian berkata, "Dia menyebutkan

sejumlatr hadits di antaranya ini dan itu...". Sikap Imam Muslim

dalarn masalah ini sangat baik.

Catatan
Saya tidak melihat hadits pertama (yakni hadits no. 3426)

dinukil dengan redaksi lengkap dalam Shahih Bukhari. Namun, hadis

tersebut dikutip oleh Al Humaidi dalam futab Al Jam'i dari Syu'aib

dengan redaksi yang lengkap dan dia berkata, "Sesungguhnya ia

adalatr redaksi yang diriwayatkakn Imam Bukhari. Adapun Imam

Muslim menukilnya dari Mughirah dan Suffan dari Abu Az-Znad

dari Abu Hurairah, dan dari Hammam dari Abu Hurairatr." Hal serupa

dikatakan oleh Al Mizzi. Menurutnya, Imam Bukhari mengutipnya

dalam pembatrasan tentang cerita para nabi. Jika yang dia maksudkan

adalah bab di atas, maka sesungguhnya ia tidak dinukil secira

lengkap. Tapi bila yang dimaksud adalah bab lain dalam kitab ini,

maka saya tidak mendapatkannya. Kemudian saya menemukan hadits

tersebut pada bab "Berhenti dari Perbuatan Maksiat", dalam

pembahasan tentang kelembutan hati. Adapun penjelasannya akan

saya kemukakan pada bab yang dimaksud.
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o4 (Perumpamoanht). Maksudnya, perumpamaanku dalam

mengajak manusia kepada Islam yang menyelamatkan dari neraka,

dengan dorongan nafsu mereka untuk tetap dalam kebatilan, sama

seperti seseorang yang menyalakan api....
i'r;,t (Menyalalran). Kata dasamya adalah auqada. Adapun

penambahan huruf sjn di bugtan awal menunjukkan pekerjaan itu
dilakukan dengan usaha dan kesungguhan. Kemudian tercantum

dalam hadits Jabir yang dikutip oleh Imam Muslirn, ,f "&i ,*
t:tr-t't-S1i $j lPerumpamaanlu dengan Wrumpomaan kalian sama,

seperti seseorang yang merryalakan api). lmarln Ahrnad dan Muslim

menukil dari Hammam dari Abu Hurairah disertai tambahan, ,>.tli tlSi

'd? g (Ketilra menerangi qpayong oda di sekelilingnya).

tr,.Jlr'JJ;! (Maka anai-anai). Kata faroasy digunakan juga

untuk belalang-belalang kecil yang sangat banyak. Dalam kttab Al
Muhknm disebutkan, "Al Fmoasy adalah hewan-hewan kecil mirip
nyamuk, bentuk tunggalnya Faraasyah." Allah menyerupakan

manusia di padang Ma!5yar sama seperti firooty (anai-anai) yang

bertebaran, yakni dari segi jumlah, berpencar dan kesigapan

menyambut sennn.

ld' ,rj ,,ul'qrtU, o.rjl-9 (Hewan-hewan iniiatuh ke dalam api).

Saya (Ibnu Hajar) katakan, di antaranya kutu dan nyamuk. Kemudian

dalam hadits Jabir disebutkan, "Maka Al Jsnaabiz dan farasy --. dan

s et e r us ny o." Kata j anaabidz adalah bentuk j amak dari kata' j unbudz' .

Akan tetapi yang masyhur adalah janaadib bentuk jamak dari kata

jundab. Ia adalah hewan yang mirip belalang dan bergerak di malam

hari dengan cepat. Menurut sebagian atrli bahasa bahwa belalang
jantan juga dinamakan 'jundab'.

ld' d $ {l*"t ke dolamapr). Demikian tercantum di tempat

ini. Adapun dalam naskah Syu'aib -seperti dikucip oleh Abu Nu'aim

dalam kttab Al Mustakhroi-disebutkan , '# 
J6t *i '* e: Lrzilt a.rez
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Q @o" hewan-hewan ini yqng mosuk ke dalam api maka ia jatuh ke

dalamnya). An-Nawawi berkata, "Maksud hadits adalah bahwa Nabi
SAW menyerupakan orang-orang yang menyelisihinya sama seperti
anai-anai, dan keterjerumusan mereka ke dalam api akhirat sama
seperti jatuhnya anai-anai ke dalam api dunia, dimana mereka sangat
ambisi untuk jatuh padanya sementara beliau berusaha mencegah
mereka. Kesamaan tersebut terletak pada mengikuti hawa nafsu,
lemah dalam memilatr, dan keinginan kuat dari keduanya untuk
mencelakakan diri sendiri."

Al Qadhi Abu Bakar Ibnu Al Arabi berkata, "Perumpamaan ini
mengandung banyak makna. Maksudnya, manusia tidak mendatangi
perkara yang menyeret mereka ke dalam neraka untuk mencelakakan
diri. Namun, mereka mendatanginya dengan maksud mendapat
mamfaat dan mengikuti hawa nafsu. sebagaimana halnya anai-anai
masuk ke dalam api bukan untuk membinasakan diri, tetapi karena
terpesona oleh cahaya."

Anggapan batrwa anai-anai tidak bisa melihat adalah anggapan
yang tidak benar. Bahkan sesungguhnya ia berada dalam kegelapan
dan ketika melihat cahaya ia terpesona dan ingin melihatnya dari
dekat. Maka ia pun mendatanginya dan masuk ke dalam api sehingga
membakar dirinya sendiri tanpa disadari. Namun, sebagian
beranggapan bahwa penyebab utamanya adalah penglihatannya yang
lemah. Sebenamya ia hanya ingin berada di sekitar cahaya setelah
sebelumnya dalam kegelapan. Akan tetapi karena gerakan terbangnya
yang sangat kencang maka ia melewati sumber cahaya tadi dan
mengakibatkan dirinya terbakar. Ada pula yang beranggapan bahwa
anai-anai terganggu oleh catraya. Maka ketika melihat cahaya ia
bermaksud memadamkannya. Tapi karena kebodohannya ia
menjerumuskan dirinya pada sesuatu diluar kemampuannya. Al
Mughlathai menyebutkan bahwa dia mendengar sebagian tabib
berpendapat seperti itu.

Al Ghazali berkata, "Perumpamaan yang dimaksud berkenaan
dengan sikap manusia yang mengikuti hawa nafsunya dengan
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perbuatan anai-anai yang membinasakan dirinya ke dalam api. Hanya

saja manusia lebih bodoh daripada anai-anai. Sebab keterpedayaan

anai-anai dengan cahaya akan berakhir apabila dirinya telah terbakar.

Adapun manusia akan tinggal dalam api neraka untuk waktu lama

bahkan selama-lamanya.

o6?1U'g ;Jttj (Beliau berkata, "Pernah ada dua wanita...").

Dalam riwayat Imam Bukhari -di tempat ini- tidak ditemukan

keterangan yang menunjukkan bahwa ia berasal langsung dari Nabi

SAW. Akan tetapi dia akan menisbatkannya langsung kepada Nabi

SAW pada bagian akhir pembahasan tentang pembagian warisan.

Demikian juga halnya dalam naskah Syu'aib yang dinukil Ath-

Thabarani dan selainnya. Sementara dalam riwayat An-Nasa'i dali Ali
bin Ayyasy dari Syu'aib; Abu Az-Zinad menceritakan kepadaku apa

yang dikatakan kepadanya oleh Abdunatrman Al A'raj bahwa ia

mendengar Abu Hurairah RA menceritakan dari Rasulullah SAW,
* Ketilra dua wanita..."

Saya (Ibnu Hajar) katakan batrwa saya belum menemukan nama

kedua wanita dalam kisah ini dan tidak pula nama kedua anak mereka

pada satupun jalur periwayatan hadits tersebut.

. 6:#h.y),;"$ (Beliau menetapkan anak itu untuk yang lebih

tua...). Dikatakan bahwa ketetapan ini hanya bersifat fatwa bukan

keputusan yang memiliki kekuatan hukum. Oleh karena itu, Sulaiman

boleh mengubahnya. Pemyataan ini ditanggapi Al Qurthubi bahwa

hadits tersebut menggunakan kata'memutuskan' karena kedua wanita

tadi mengajukan gugatan peradilan. Disamping itu fatrva Nabi dan

keputusan hukumnya memiliki kekuatan yang sama untuk

direalisasikan.

Ad-Dawudi berkata, "sesungguhnya yang terjadi hanyalah

musyawarah, dan Dawud melihat kebenaran pendapat Sulaiman, maka

beliau pun melaksanakannya." Menurut lbnu Al Jauzi bahwa Dawud

AS melihat kedua wanita itu memiliki alasan yang sama. Untuk itu

beliau menetapkan untuk yang lebih tua karena faktor usia. Pendapat

ini dikritik pula oleh Al Qurthubi seraya mengutip pandangan bahwa
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syariat Dawud adalah memenangkan yang lebih tua (saat terjadi
kesamaan bukti). Kemudian Al Qurthubi berkata, o'Akan tetapi
pendapat ini tidak benar, sebab tua dan muda bukan sifat asal, sama

halnya dengan tinggi, pendek, hitam, dan putih. Semuanya tidak
berpengaruh dalam menetapkan suatu hukum. Menetapkan hukum
berdasarkan hal-hal itu hampir-hampir dipastikan tidak benar." Dia
berkata, "Adapun yang patut dikatakan bahwa Dawud AS menetapkan

anak itu untuk yang lebih tua karena faktor-faktor tertentu yang

menurutnya lebih menguatkan argumentasi wanita itu. Sebab tidak
ada satupun di antara keduanya yang mempunyai bukti. Hanya saja

faktor-faktor yang dimaksud tidak disebutkan dalam hadits dengan

tujuan untuk meringkas cerita, dan ini tidak berkonsekuensi bahwa
faktor-faktor tadi tidak ada. Maka kemungkinan dikatakan, 'Anak
yang tersisa berada di tangan wanita lebih tua sementara wanita lebih
muda tidak mampu membuktikan bahwa itu adalah anaknya'.
Sungguh ini adalah takwil yang baik dan sesuai dengan kaidah-kaidah

syar'i. Jika dikatakan bagaimana Sulaiman diperbolehkan

membatalkan keputusan Dawud? Jawabannya, bahwa Sulaiman tidak
bermaksud membatalkan keputusan terdahulu. Bahkan beliau hanya

melakukan muslihat untuk menyingkap kebenaran dalam perkara itu.
Adapun kronologisnya adalah bahwa ketika kedua wanita
menceritakan kejadian kepada Sulaiman, maka beliau minta
dibawakan pisau untuk membelah si anak, akan tetapi dalam hatinya

beliau tidak sungguh-sungguh akan melakukannya, bahkan tujuannya

hanya ingin mengetahui hakikat yang sebenarnya. Akhirnya, tujuan

tersebut tercapai setelah wanita yang lebih muda merulmpakkan

kepanikannya sebagai wujud kasih sayangnya yang demikian besar.

Sulaiman tidak menggubris pengakuannya bahwa si anak adalah milik
wanita yang lebih tua. Sebab beliau AS mengetahui ucapan itu hanya

untuk menyelamatkan si anak dari pembunuhan. Ia lebih memilih
kehilangan anaknya daripada si anak harus kehilangan nyawa.

Tampak bagi Sulaiman berdasarkan faktor kasih sayang pada wanita
yang lebih muda, dimana hal serupa tidak terdapat pada wanita yang

lebih tua -di tambah lagi faktor-faktor lain yang menunjukkan
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kejujurannya- bahwa anak tersebut adalah milik si wanita yang lebih
muda. Kemungkinan Sulaiman termasuk orang yang boleh

memutuskan perkara berdasarkan pengetahuannya. Atau saat itu
wanita yang lebih tua mengakui kebenaran setelah melihat
kesungguhan dan tekad Sulaiman dalam masalah itu. Hal yang serupa

dengan kisah ini adalah apabila seorang hakim memutuskan perkara

berdasarkan sumpah palsu. Beberapa waktu kemudian tampak bukti-
bukti yang menunjukkan kepalsuan sumpatr tadi. Maka hakim dapat

memberi keputusan lain atas perkara tersebut. Ini bukan berarti

merubah keputusan yang sebelumnya, tetapi semata-mata mengganti

keputusan karena adanya pergantian sebab."

Menurut Ibnu Al Jauzi, bahwa Nabi Sulaiman melakukan

analisa setelah melihat persoalan yang ada mengandung berbagai

kemungkinan, dan analisanya sangat tepat. Baik Dawud maupun

Sulaiman sama-sama menetapkan hukum berdasarkan ijtihad. Sebab

bila Dawud menetapkan hukum berdasarkan wahyu tentu Sulaiman

tidak boleh memberi keputusan yang berbeda. Kisah ini menunjukkan

bahwa kecerdikan dan pemahaman merupakan karunia dari Allah
yang tidak berkaitan dengan usia. Hadits tersebut menyatakan pula

bahwa kebenaran hanya ada satu, dan para nabi boleh menetapkan

hukum berdasarkan ijtihad meskipun sangat mungkin bagi mereka

mendapatkan nash melalui *uhyu, tetapi dengan berijtihad akan

menambah ganjaran bagi mereka. Di samping itu mereka terhindar

dari kesalahan karena Allah tidak membiarkan mereka dalam

kebatilan."

Imam An-Nawawi berkata, "Sulaiman AS melakukan suatu

muslihat untuk menyingkap kebenaran. Maka hal ini sama dengan jika
yang dimenangkan dalam perkara tersebut mengaku bahwa yang

benar adalah lawannya. Hadits ini membolehkan menggunakan

muslihat dalam menetapkan hukum untuk memberikan hak kepada

yang patut mendapatkannya. Namun, perkara ini tidak mungkin

dilakukan kecuali bagi mereka yang memiliki kecerdasan yang tinggi
sekaligus pengalaman.
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ltt ll-L/;'$kt (Jangan lakutran semogo Atlah merahmatimu).

Dalam riwayat lmam Muslim dan Al Ismaili dari jalur warqa' dari

Abu Az-Zinad, lrr l!J;'id lfiaah semoga Attah merahmatimu).

Menurut Al Qurthubi untuk melafalkan versi ini, seseorang harus

berhenti sesaat setelah mengucapkan kata 'tidak', agat pendengar

memahami bahwa lafazh sesudahnya adalah kalimat baru. Sebab bila

kalimat ini disambung niscaya akan menimbulkan kesalahpahaman

bagi pendengar, seakan-akan dia mendoakan kecelakaan bagi

Sulaiman, padahal sebenarnya mendoakan kebaikan baginya."

Kesamaran makna seperti ini dapat dihilangkan bila diberi tambahan

huruf 'waw', misalnya "laa wayarhamukallah" (tidak, dan semoga

Allah merahmatimu).

Hadits ini menjadi hujjah bagi mereka yang mengatakan bahwa

ibu dapat diikutkan kepada anaknya. Akan tetapi pendapat yang

masyhur dalam madzhab Malik dan Syaf i bahwa yang demikian

tidak dibenarkan. Permasatahan ini akan disinggung oleh Imam

Bukhari pada bagian akhir pembahasan tentang warisan.

;;:-i it'56 l,lou Hurairah berkata). Maksudnya, melalui sonad

sebelumnya, dan ini bukan riwayat mu'allaq. Hal serupa tercantum

juga dalam riwayat Al Ismaili dari jalur warqa' dari Abu Az-zinad.

Kata'mudyaft' digunakan juga untuk sikkin (pisau), karena ia dapat

memutuskan perjalanan (madaa) kehidupan hewan' Adapun

penggunaan kata 'sikkin' di ambil dari kata 'sakana ' (tenang), sebab

pisau dapat menenangkan gerakan hewan'
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41. Firman Auah, I li,r t1 -^:'g jt- a ts3' b( iSi*lr oi $ 's,r

)* )U ,y'"'-a,,D,an'irrun'rruon a Kamitelah Berikan

Hikmoh Kepada Luqman, Yaitu Bersyukurlah kepada Allah -
hingga Firman-Nya- Setiap Orang yang Sombong lagi

Membanggakon Diri." (Qs. Luqman [31]: 12-18). Walaa Tusha'ir
(Jangan Menoleh): Berpaling dengan \Majah.

'J.--: (*iilu,"l t:l'Ji" f: trt &l', U; A,iu ar le *
:.+ ry *.ic.t;.8.r(::*-:y\, * 4,|-t.>i

(W"Jrl'j.-H' tl 1u,3#I)
3428. Dari Abdullah RA, dia berkata, "Ketika turun ayat,

'Orang-orang yang berimon dan tidak mencampuri keimanan mereka

dengan kezhaliman '(Qs. Al An'aam [6]: 82). Para sahabat Nabi SAW
berkata, 'Siapakah di antara kita yang tidak mencampuri keimanannya

dengan kezhaliman?' Maka turunlah ayat, 'Jongan menyekutukan

(sesuatu) dengan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezhaliman yang
besar '. " (Qs.Luqman [31]: 13)

ti '*X)d3t;;T,rl') *; A :Jv'oobt *, :t * *
ill{ i uf lr J;t U t;a cr"r:^fr ;'ui'* <&}ilGr1.4,

4-!.y iii J$ G trl:*; {t ,:u'ht i Ctul'A ilu {*
(&4ul'!?' tl lu,l;dIH u->,,k";t

3429. Dari Abdullah, dia berkata, "Ketika turun ayat,'Orang-
orang yang beriman dan tidak mencampuri keimanan merekn dengan

kezhaliman', maka hal itu terasa berat bagi kaum muslimin. Mereka

berkata, 'Siapakah di antara kita yang tidak menzhalimi dirinya?'
Beliau bersabda, 'Buknn demikian, akan tetapi ia adalah syirik.

FATIII'L BAARI - 5,67



Apalah kalian belum mendengar perkataan Luqman kepada anaknya
saat menasehatinya; "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan
(sesuatu) dengan Allah, sesungguhnya syirik adalah kezhaliman yang
besar'. "

Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "Dan sesungguhnya Kami telah berikan

hilonah kepada Luqman -hingga firman-Nya- sangot besar"). Dalam
hal ini ada perbedaan tentang Luqman. Menurut sebagian, dia
berkebangsaan Habasyah dan sebagian lagi mengatakan Naubiyah.
Lalu timbul pula perbedaan apakah dia seorang nabi atau bukan.

Menurut As-Suhaili, dia berkebangsaan Naubiyah dan termasuk
penduduk Ailah. Nama bapaknya adalah Anqa bin Syairun. Tapi
menurut ulama yang lain, Luqman adalah putra Ba'ur bin Nahir bin
Azar. Dengan demikian Luqman adalah putra saudara laki-laki
Ibratrim. Wahab menyebutkan dalam kitab Al Mubtada' bahwa
Luqman adalah putra saudara perempuan Ayyub atau putra bibinya.

Ats-Tsauri menukil dalam tafsirnya dari Asy'ats dari Ikrimah,
dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Luqman adalah budak dari Habasyah

dan berprofesi sebagai tukang kayu." Sementara dalam Mushannaf
Ibnu Abi Syaibah dari Khalid bin Tsabit Ar-Rub'i (salah seorang

tabi'in) sama seperti itu. Abu Ubaid Al Bakri menukil dalam kitab
Syarh Al Amali bahwa Luqman adalah maula (mantan budak) suatu

kaum dari Azad. Sementara Ath-Thabari menyebutkan dari Yahya bin
Sa'id Al Anshari dari Sa'id bin Al Musayyab bahwa Luqman berasal

dari Sudan. Allah memberinya hikmah namun tidak
menganugerahinya kenabian.

Dalam kitab Al Mustadrak dinukil melalui sanad yang shahih
dari Anas, dia berkata, "Luqman berada di sisi Dawud saat beliau
membuat baju besi. Maka Luqman merasa heran dan ingin bertanya

tentang kegunaannya. Akan tetapi sifat hikmah pada dirinya telah
mencegahnya untuk bertanya tentang hal itu." Riwayat ini sangat

tegas menyatakan Luqman hidup satu masa dengan Dawud AS.
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Ibnu Al Jauzi menyebutkan pada kitab At-Talqihbahwa Luqman

hidup setelah Ibrahim dan sebelum Ismail serta Ishaq. Namun, yang

benar adalah dia hidup pada masa Nabi Dawud AS. Sebagian sumber

mengatakan Luqman hidup selama 1000 tahun. Pernyataan tersebut

dinukil dari Ibnu Ishaq, tapi ini merupakan suatu kesalahan dari orang

yang mengatakannya. Seakan-akan belum jelas baginya antara

Luqman Al Hakim dengan Luqman bin Aad. Sumber lain menyatakan

bahwa Luqman biasa berfatwa sebelum Dawud diutus menjadi nabi.

Lalu Ad-Dawudi membuat pernyataan ganjil bahwa Luqman hidup

pada masa antara lsa AS dan Nabi Muhammad SAW. Faktor yang

menimbulkan kerancuan adalah keterangan yang disebutkan Abu

Ubaidah Al Bakri bahwa Luqman adalah budak bani Al Hasbas.

Mayoritas ulama berpendapat bahwa Luqman tergolong orang-

orang yang shalih. Syu'bah meriwayatkan dari Al Hakam dari

Mujahid, "Lukman seorang yang shalih dan bukan nabi. Namun, ada

pula yang mengatakan dia adalah seorang nabi." Riwayat ini dinukil

oleh Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari jalur Isra'il dari Jabir dari

Ikrimah.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa Jabir yang dimaksud adalah

Jabir Al Ju'fi dan dia seorang periwayat yang lemah. Konon Ikrimah

menyendiri dalam menukil lafazh, "Dia seorang nabi." Salah satu

sumber mengatakan bahwa Luqman adalah budak seorang laki-laki

bani Isra'il, lalu dia merdekakan dan diberi harta sangat banyak untuk

perdagangan.

Ibnu Abi Hatim menukil dari Sa'id bin Basyir dari Qatadah

bahwa Luqman disuruh memilih antara kenabian dan hikmah, maka

dia memilih hikmah. Ketika ditanya tentang alasannya, maka dia

menjawab, "Aku khawatir tidak mampu memikul beban kenabian."

Akan tetapi Said bin Basyir juga memiliki kelemahan dalam hal

periwayatan. Sa'id bin Abu Arubah menukil dari Qatadah tentang

firman-Nya, 'sungguh Kami telah memberikan hilqnah kepada

Luqman', dia berkata, "Yakni pemahaman tentang agama dan dia

bukan seorang nabi." Penafsiran tentang "hikmah' telah dijelaskan

pada bagian awal pembahasan tentang ilmu ketika membahas hadits
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Ibnu Abbar, 63it * "di (Ya Allah, ajarilah dia hikmah). Menurut

sebagian ulama, profesi Luqman adalah penjahit. Tapi menurut

sumber lain, dia berprofesi sebagia tukang kayu.

Mengenai firman Allah, *Ketika Luqman berkata kepada

analcnya ", menurut As-Suhaili anaknya bernama Baran, dan ada juga

yang mengatakan Daran. Pendapat lain mengatakan, bahwa namanya

adalah An'am, Syakur, atau Babili.
(Jangan menoleh: Memalingkan dengan wajah). Ini adalah

penafsiran firman Allah, /A,'!3i';Ji \j (Jangan engkau

menolehkan pipimu dari manusia), dan ini adalah penafsiran Ikrimah
seperti dikutip oleh Ath-Thabari. Kemudian Ath-Thabari menukil dari
jalur lain dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas tentang firman-

Nya,'walaa tusha'ir khaddaka linnaas ', dia berkata, "Jangan engkau

angkuh kepada mereka."

Ath-Thabari berkata, "Asal kata 'ash-shq'r' adalah penyakit
yang menimpa unta pada bagian lehemya sehingga tampak seperti

terlipat. Gambaran ini diserupakan dengan orang angkuh yang

berpaling dari manusia."

Kata"tusha'ir" adalah carubaca yang dinukil dari Ashim, Ibnu

Katsir dan Abu Ja'far. Abu Ubaidah berkata dalam kitabnya Al

Qira'at, "Husyaim menceritakan kepada kami dari Yunus dari Al
Hasan bahwa dia membaca seperti itu. Adapun yang lainnya

membacanya 'tushaq'ir'." Kemudian Abu Ubaidah berkata, "Cara

baca pertama lebih aku sukai, karena pada cara baca kedua mengacu

kepada pola kata 'mufa'alah'." Dimana pada umumnya pola kata

demikian dilakukan oleh dua pihak (bisa bermakna saling

memalingkan wajah). Sementara cara baca pertama lebih terhindar

dari makna ini." Sementara Ath-Thabari berkata, 'oKedua cara baca itu
sama-sama masyhur dan maknanya dibenarkan "

Kemudian Imam Bukhari menyebutkan hadits Ibnu Mas'ud

tentang sebab turunnya ayat, "Orang-orang yang beriman dan tidak
mencampuri keimanan mereka dengan kezhaliman " Penjelasannya

akan disebutkan pada tafsir surah Al An'aam. Imam Bukhari
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menukilnya di tempat ini melalui dua jalur. Ishaq (guru Imam

Bukhari) pada jalur kedua adalah Ishaq bin Rahawaih. Demikian
ditegaskan Abu Nu'aim dalam kttab Al Mustakhraj.

aZ. ai-it Q*i )n'A *fri,,Dan Buatloh bagi Mereka Suatu

Perumpamaan, yaitu Penduduh Suatu Negeri.n
(Qs. Yaasiin [36]: 13)

'€*6t';A 1t& i.t ,irui€':*:i^t*, Jv €:i
Fa azzazn; t t.rjania berkata yakni Kami *"rrg*tk*. Ibnu

Abbas berkat4 "Thao' irulatm : Musibatr-musibah kalian."

Keterangan:
(Bab "Dan buatlah bagi mereks suatu perumpamaan yaitu

penduduk suatu negeri." Fo'azzazna; Mujahid berkata, "Yalvti Kami
menguatlran. " Ibnu Abbas berlata, "Thaa'irukum; musibah-musibah
kalian. "). Perkataan Mujahid diriwayatkan Al Firyabi melalui sanad
ymtg maushul dari Ibnu Abi Najih. Sedangkan perkataan Ibnu Abbas
diriwayatkan Ibnu Abi Hatim melalui sanad yarrg maushul dat', Ali
bin Abi Thalhah. Negeri yang dimaksud adalah Antakiyah seperti

disebutkan Ibnu Ishaq dan Watrab dalam kitab Al Mubtada'.
Barangkali ia berdekatan dengan negeri Antakiyah saat ini. Sebab

Allah mengabarkan telatr membinasakan kaumnya padahal bekas-

bekas adzab itu tidak ada di negeri Antakiyatr sekarang.

Imam Bukhari tidak menyebutkan satu hadits pun berkenaan

dengan kisatr tersebut. Sementara Ath-Thabarani meriwayatkan dari

hadits Ibnu Abbas dari Nabi SAW, d- yUi ,e:i 4'J|,;-"# iilt
;t;,1.+b.iirr k F jl*j ,4 jt(o*ns-orangyang tebih

dahulu ada tiga; Yusa' kepada Musa, sahabat Yaosin kepada Isa, dan
Ali kepada Muhammad) Dalam deretan sanad-nya terdapat periwayat
bemama Husain bin Husain Al Asyqar, salah seorang periwayat yang

lemah. Jika hadits itu akurat maka menerangkan bahwa dia hidup pada
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masa Isa atau sesudahnya. Namun, sikap Imam Bukhari memberi

asumsi bahwa dia hidup sebelum Isa AS.

Ibnu Ishaq meriwayatkan dalam kitab Al Mubtada' dari Abu
Thawalah, dari Ka'ab Al Ahbar bahwa nama orang yang disebutkan

dalam surah Yaasin adalatr Habib An-Najjar. Sementara Ats-Tsauri
menukil dalam tafsirnya dari Ashim dari Abu Mijlaz, dia berkata,

"Namanya adalah Habib bin Bariy." Dari Habib bin Bisyr dari

Ikrimah dari Ibnu Abbas, "Dia adalah Habib An-Najjar." Lalu dari

As-Sudi disebutkan bahwa dia adalah seorang arsitek. Ada pula yang

mengatakan dia adalatr tukang sepatu.

Menurut Ibnu Ishaq bahwa ketiga utusan yang disinggung dalam

surah Yaasin adalah; Shadiq, Shaduq dan Syalum. Ibnu Juraij

meriwayatkan dari Wahab bin Sulaiman dari Syu'aib Al Jaba'i bahwa

nama para utusan tersebut adalah; Syama'un, Yohanes dan Paulus.

Lalu dari Qatadah dikatakan ketiganya diutus oleh Isa Al Masih.

43. Firman Allah, U. :itt #it:n'ts citri\ ,nF:a:*'OLC,) i5
+ Sq'i'Jr*ti -Y it:,:;b'u,!t ,pit ,*'gt'ii il

$Penjelasan Rahmat Tuhanmu Kepada Hamba-Nya, Zakariya
Yaitu Tatkala Dia Berdoa Kepada Tuhannya dengan Suara yang

Lembul Dia Berkala, 'Ya Tuhanku, Sesungguhnya Tulangku teloh
Lemah dan Kepala*u telah Ditumbuhi Uban -hingga Firman-Nya-

Kami belum Menjadikan Sebelumnya yang Serupa dengan Dia."
(Qs. Maryam [19]:3-7)

.;_ tL,t L :(*) Ut,(Vr) Jd *y* i.t Jrs

,-53t'u i*i.'tvt,lb €?tr u€ : ?"o,t.'o k J'q : Itt>

q yP * e*> r;sb ,lui-, $-i Jq t>$ -y
r-i-1 ..,uG ,(e\b) .<titot'rf".,* Lf ne"lf e'r\

.4

Jt- &e()r
":i

r;trr.Jt
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,:$ :(-$;1 ,<(+ ul- ;i3 -d'; Jl aA *od' 'i, ;",;
.i,?'G:\'t, ? t, : 1tlrb1

Ibnu Abbas berkata, "Yang sama". Dikatakan, radlrfyyon:

Diridhai. Itiyyan: Ashiyan, berasal dari kata 'ataa -ya'tuu' artinya

lanjut usia.

"Zaknriya berkata, 'Ya Tuhanlu, bagaimana akan ada anak

bagiku -hingga firman-Nya- Selama tiga malam padahal kamu

sempurna'. " (Qs. Maryarn [9]: 8-10). Dikatakan bahwa maknanya

adalah "Dalam keadaan sehat."

"Maka dia keluar dari mihrab menuju kepada kaumnya, lalu dia

mewahyuknn kepada mereka; 'HendaHah komu bertasbih di waWu

sore dan petang'." (Qs. Maryarn [9]: ll) Mewahyukan: Memberi

isyarat.
"Hai Yahya, ambillah Al Kitab (Taurat) itu dengan sungguh-

sungguh 
-hingga 

firman-Nya- Pada hari dia dibongkitkan hidup

kembali." (Qs. Maryam [l9]: 12-15). Hafiyyan: Lembut. Aaqiran
(mandul); sama saja untuk laki-laki dan perempuan.

*?nt )* i,ALi,ae i ly * ly i fr *
L;.ut i3r,Jt,b * i,:rG ri -d)'* 

&l--'-;.,,.,

14.i;) iJv t:t;'h ,,8 ,J'-b 'iu 
ss u ,b'{le;tt

ri.r rJj ,;*.i A- tiy'.* w ,7 :Ju r4l ,y.'ti'^tj

'rr-; ; ulj *55 ,q\L P &, e-r.i;:iu .air;

.Cil, 4tt C(,;lt 9\u t-4
3430. Dari Anas bin Malik dari Malik bin Sha'sha'ah,

sesungguhnya Nabi Allah menceritakan kepada mereka tentang

malam beliau diperjalankan (isra'), "Kemudian aku dinaikkan hingga

mendatangi langi kedua, lolu minta dibukolcan. Dikatakan, 'Siapa
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ini?' Dia berkata, 'Jibril'. Dikatakan, 'Siapakah bersamamu?' Dia

berlrata, 'Muhammad'. Dikataknn, 'Apakah telah diutus kepada-

Nya?' Dia berkata, 'Benor'. Ketika aku telah melewati ternyata ado

Yahya serta Isa dan keduanya adalah saudara sepupu dari pihak ibu.

Dia berlrnta, 'Ini Yahya dan Isa', ucapkanlah salam kepada keduanya,

malra aku pun mengucapknn salam. Keduanya pun meniawab salam

lalu berlcata, 'selamat datong saudara yang shalih dan nabi yang

shalih'. "

Keterangan Hadits:
(Babfirman Allah, "Penielasan rahmat Rabbmu kepada hamba-

Nya, Zakariyya 
-hingga 

firman-Nya- Kami belum menjadikan

sebelumnya yang serupa dengan dia"). Untuk kata 'Zakariya'

terdapat empat versi pengucapan, yaitu; Zakarryyaa, Zakaiyya,
Zakaiya" dan Z*aria. Menurut Al Jauhari apabila dibaca,

"Z.akaiyyaa dan Zakariyya, maka tidak mengalami perubatran harakat

(baris) pada akhri kata.

Y,/* iit i,i Qbnu Abbas berkata, "Yong serupa"). Riwayat

ini dinukil Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas

tentang firman-Nya dalam suratr Maryarn [19] ayat 64,:t-t,'n'lit'&,
dia berkata, *Yakni apakah engkau mengetahui orang yang serupa

dan mirip dengannya?" Sementara dari Simak bin Harb dari Ikrimatt

dari Ibnu Abbas disebutkan tentang firman-Nya,t!-i ,pU'i',ff I
(Yang sebelumnya Kami belum pernah menciptakan orang yang

serupa dengan dia), dia berkata, "Tidak ada seorang pun yang diberi

nama Yatrya sebelumnya." Riwayat ini dikutip Al Hakim dalam kitab

Al Mustadrak
tibT ,41 zl1iui- pitotokan, "Radhiyyan: Diridhoi.'). Ath-

Thabari menceritakan, dia berkata, "Diridhai, Engkau meridhainya

dan hamba-hamba-Mu."

li.;-rb ,#,<b> (Atiyyan: Ashiyyan, berasal dari kata'ataa-

ya'tuu fianjut usial). Oemikian tercantum di tempat ini, yakni lafazh
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'Ashiyyanl padahal yang benar adalah 'asiyyan'. Ath-Thabari

meriwayatkan melalui sanad yang shahih dari Ibnu Abbas, dia

berkata, V't|9fA et y a' ,p )t J?: o€i qli 6 (Aku tidak

tahu, apakah Nabi SAW membacanya dengan lafazh 'itiyyan' atau

'isiyyan). " Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah, V 4t q &.U:
(Aku telah mencapai umur yong sangat /za). Semuayang melampaui

batasan baik berupa urnur, kekafiran atau kerusakan maka disebut

itiyyan, dari kata oataa ya'tuu'."

* ,Sud'-: <€-* ,)qt '\ (Selama tiga malam padahal kamu

sempurna. Dikatakan malcnanya adalah, 'Dalam keadaan sehat').lni
adalah perkataan Abdurrahman bin Zaid bin Aslam seperti dinukil
Ibnu Abi Hatim. Dia berkata tentang firman-Nya, "Tsolatsa layaalin
sawiyya; yakni engkau dalam keadaan sehat." Lidahnya ditahan

sehingga tidak dapat berbicara dengan orang lain, sementara dia

membaca Taurat dan bertasbih. Kemudian dinukil dari Abu
Abdunahman As-Sulami, dia berkata, "Lidahnya menjadi kaku bukan

karena sakit."

perkataan Muhammad bin Ka'ab dan Mujahid serta ulama lainnya

sebagaimana yang dinukil Ibnu Abi Hatim.

V ,(V> (Hafiyyan: Lembut).Ini adalah perkataan Ibnu Abbas

seperti dikutip Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalhah. Abu Ubaidah

berkata, "Firman-Nya dalam surah Maryarn llgl ayat Or, n ot-f Xt

t&,yakni sesungguhnya ia sangat ramah dan lembut terhadapku.

Dikatakan, 'tahaffaitu bi fulan', artinya aku menyambut si fulan

dengan penuh keramahan."

ir;, $\i5f'.t[r :1rlOy (Aqiran [mandutJ; sama saja untuk laki-

laki dan perempuan). Abu Ubaidah berkata, "Aqir adalah sebutan

untuk laki-laki maupun wanita yang tidak dapat melahirkan (mandul).
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Ats-Tsa'labi berkata, "Yahya dilahirkan pada saat usia Zakariya

telah mencapai 120 tahun. Namun, ada pula yang berpendapat bahwa

usianya saat itu adalah 90 tahun, 92 tahun, 98 tahun, atau 99 tahun."

Kemudian Imam Bukhari menukil sebagian hadits tentang Isra'

dari riwayat Anas bin Malik bin Sha'sha'ah. Maksud penyebutannya

adalah karena di dalamnya disinggung tentang Yahya. Disebutkan

bahwa Yahya bin Zakariya dan Isa Ibnu Maryarn adalah saudara

sepupu dari pihak ibu. Adapun Zakariya adalah putra Udn, atau

Syibawi, atau Barikhiya, dan atau putra Abu Ibnu Barikhiya.

Sementara Maryam adalah anak perempuan Imran bin Nasyi.

Keduanya berasal dari keturunan Sulaiman bin Dawud AS. Nama ibu

Maryam adalah Hanah binti Faqud, dan nama saudara perempuannya

(ibu si Yahya) adalah Isyaa'. [bnu Ishaq berkata dalam kitab Al
Mubtada' bahwa Hanah menjadi istri Imran sedangkan saudara

perempuannya dinikahi oleh Zakariyya. Konon Hanah tidak memiliki

anak dalam waktu lama, dan kemudian dia mengandung Maryam.

Imran meninggal saat istrinya sedang mengandung Maryam.

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Abdurrahman bin Al Qasim,
aku mendengar Malik bin Anas berkata, "Sampai berita kepadaku

bahwa Isa Ibnu Maryam dan Yahya bin Zakariyya dikandung oleh ibu

masing-masing dalam waktu yang bersamaan. Sampai pula kepadaku

bahwa ibu Yahya berkata kepada Maryam, 'Sesungguhnya aku

melihat (bermimpi) apa yang ada dalam perutku sujud kepada apa

yang ada dalam perutmu'. Malik berkata, 'Menurutku, hal itu karena

keutamaan Isa atas Yahya'." Menurut Ats-Tsa'labi Yahya dilahirkan

enam bulan lebih dahulu daripada Isa AS.

Para ulama berbeda pendapat dalam memahami firman-Nya,

*'€;, iftij lOan Kami memberikon hulatm kepadanya saat mosih

kecil). Sebagian mengatakan bahwa beliau diangkat menjadi nabi saat

berusia 9 tahun atau bahkan sebelum itu. Adapun yang dimaksud

'hukum' pada ayat itu adalah pemahaman tentang agama. Ibnu Ishaq

berkata, "Zakaiya dan anaknya adalah nabi terakhir yang diutus

kepada bani Isra'il sebelum Isa AS." Dia juga berkata, "Bani Isra'il
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bermaksud membunuh Zakariya, maka beliau melarikan diri dari

mereka. Kemudian beliau melewati sebatang pohon dan tiba-tiba

batang pohon itu terbuka dan Zakariya masuk ke dalamnya lalu

tertutup kembali. Akan tetapi Syetan mengambil jambul pakaiannya

hingga terlihat oleh orang-orang yang mengejamya. Maka mereka

mengambil gergaji, lalu memotong kayu tersebut hingga Zakariya

terpotong di bagian tengah badannya. Sedangkan Yahya terbunuh

karena masalah seorang wanita yang hendak dinikahi oleh raja

mereka. Yahya berkata kepada sang raja, 'Sesungguhnya ia tidak halal

untukmu.' Sebab wanita itu adalah anak tiri si raja. Namun, si wanita

mengadukan perkara ini kepada raja hingga akhimya Yahya dibunuh."

Menurut Ibnu Ishaq peristiwa tersebut terjadi sebelum Isa AS

diangkat.

Dasar kisah tadi diriwayatkan Al Hakim dalam kitab Al
Mustadrak dari hadits Abdullah bin Az-Zubair. Lalu dinukil pula dari

hadits Ibnu Abbas bahwa darah Yahya terus memancar hingga

Bakhtanshar membunuh untuknya 70.000 bani Israil, setelah itu
darahnya pun berhenti.

44. Firman Altah, 9; t:A Vi',t o.r\in;:$' q'i\O"Don
Ceritakanlah (Kisah) Maryam di dalam Al Qur an, yaitu Ketika Ia
Menjauhkan Diri dari Keluarganya ke Suatu Tempat di Sebelah

Timur." (Qs. Maryam [19]: 16)

'?5T Jh-br alr li1; (il( !'?ea.irr tr e; UE;'tat uiti i,1;

'",-x.,i ii3'; i"l lyiat * o,t'JT'rert',It,rft

v\r,
Firman Allah, "(Ingatlah) ketikn malaikat berknta, 'Hai

Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu

(berupa kelahiran seorang putra yang diciptakan) dengan kalimat
(yang datang) daripada-Nya'. " (Qs. Ali Imran [3]: a5)
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Firman Allah, "sesungguhnya Allah telah memilih Adam, Nuh,

keluarga lbrahim dan keluarga Imran melebihi segala umat (di masa

mereka masing-masing) -hingga 
firman-Nya- Memberi rezeki

kepada siapo yang dikehendaki-Nya tanpa hisab (perhitungan). " (Qs.

Ali Imran [3]:33-37)

)1, c:r.s )\'t eti\)t i;r-'i;r OtA SIi1 :ut& u.t'Jv'
'€tlu,r/6, j'rf o\l; *'ry\t;- y )\r fV
ti- .afi- ;^i 1,a3-of-;\ J : ,,:r-'g-Sr g: <6*t ey

.if 
'rj6 ,P\, Jy;r!',r, <jr> \|b

Ibnu Abbas berkata, "Firman-Nya'Dan keluarga Imran' , orang-

orang beriman dari keluarga Ibrahim, keluarga Imran, keluarga Yasin

dan keluarga Muhammad SAW. Allah berfirman, 'Sesungguhnya

orang yang paling dekat kepada lbrahim adalah oranS-orang yong

mengikutinya'(Qs. Ali Imran [3]: 68), dan mereka adalah orang-orang

yang beriman. Dikatakan'aalu ya'qub ' yakni 'ahlu ya'qub'. Apabrla

diucapkan dalam bentuk 'tashghir' maka dikatakan 'aal' kemudian

mereka mengembalikan kepada asalnya dengan mengatakan,' uhail'.

\t'nri;; it',lG,iu ,-1"J1 ; & eL iJvU*j :b
\;; r;t qi:,6,i; *'t *ht ,v it'J.J 'ry xL

;';';i od*l.lr ;'u GrG',\*.4 n;'*- iu::'l' &'lt
\'-) J' 

' ,

grl! itJr 'Ht$)\t4uyf i\3)?iP ;i'J-d.- .Vr,

(tr:jt
3431. Dari Az-Zubri, dia berkata, Sa'id bin Al Musayyab

menceritakan kepadaku, dia berkata: Abu Hurairah RA berkata, "Aku

mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Tak seorang pun daripoda
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qnok keturunon Adam yang dilahirkan melainkan disentuh oleh

syetan, lalu dia akan berteriak kencang saat dilahirkon karena

sentuhan syetan, kecuali Maryam dan analcnya'. " Kemudian Abu
Hurairah RA membaca ayat, "Sesungguhnya aku memohon

perlindungan kepada-Mu untulcnya serta anak-anak keturunannya

dari syetan yang terkufzft. " (Qs. Maryam [3]: 36)

Keteransan Hadits:
(Bab firman Allah, "Dan ceritakanlah [kisahJ tentong Maryam

dalsm Al Qur'an, yaitu ketika ia menjauhkan diri dari keluarganya ke

suatu tempat di sebelah timur. " Dan firman-Nya, "[IngatlahJ ketika

malaikat berksta, 'Hai Maryam, sesungguhnya Allah memberi kabar
gembira kepadamu [berupa kelohiran seorang putra yang diciptakanJ
dengan kalimat [yang datangJ daripada-Nya'. " Dan firman-Nya,
"Sesungguhnya Alloh telah memilih Adam dan Nuh. '). Judul bab ini
disebutkan untuk menjelaskan berita-berita yang berkaitan dengan

Maryam AS. Pada bab terdahulu telah disebutkan sekelumit dari

kisahnya. Kata "Maryam" adalah bahasa Suryani, yang artinya
pelayan. Inilah nama yang diberikan kepada ibunya Nabi Isa. Kata ini
tidak mengalami perubahan pola kata, karena untuk jenis perempuan

(to'nits).

Sebagian mengatakan bahwa kata "Maryam" adalah bahasa

Arab dan maknanya adalah wanita yang seringkali mengunjungi laki-
laki. Sama halnya dengan Ziir, yang artinya laki-laki yang sering

mengunjungi wanita. Akan tetapi pandangan ini masih perlu diteliti
lebih lanjut.

'*s- ltj orlo )r: tG.\ JI 'a tt*'ilt (trys lt 31 ,u"(.b 'i.t',iits

',-.-l:, (#t u"y et;lru"rir "11i';tt>,J* e'r f il' ,r1; y )1,
o*;ii, Qbnu Abbas berkata, "Firman-Nya 'Dan kelurga Imran',

orang-orang beriman dari keluarga lbrahim, keluarga Imran,

keluarga Yasin dan keluarga Muhammad Ibnu Abbas berkata (firman

Allah), 'Sesungguhnyo orang yang paling dekat kepada lbrahim
adalah orang-orang yang mengikutinya', dan mereka adolah orang-
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orong yang beriman). Perkataan Ibnu Abbas ini dinukil Ibnu Abi

Hatim melalui sanadyangmaushul dal Ali bin Abi Thalhah darinya.

Kesimpulannya, bahwa yang dilebihkan dari keluarga Imran

hanyalah sebagian mereka. Karena meski lafazknya bersifat umum,

tetapi yang dimaksud adalah khusus.

,,ir-i .1-a'!r jr ;i, j (J\ rlf. r'r) .-,,e-'}ri <qfi.'s\'Jv,-t
"Sai 

loit otukun 'aalu ya'qub' yakni 'ahlu ya'qub'. Apabila diucapkan

dalam bentuk 'tashghir' maka dikatakan 'aal' kemudian mereka

mengembalikan kepada dasarnya dengan mengatakan, 'uhail '). Ada

perbedaan tentang kata 'aal I sebagian mengatakan asalnya adalah
,ahl' lalu huruf /za' diubah menjadi hamzah, sebagai bukti bahwa

huruf hamzah akan tampak bila dikembalikan kepada bentuk tashghir.

Demikian pendapat Syibawaih dan mayoritas ahli bahasa. Pendapat

lain mengatakan bahwa asalnya adalah 'aul' yang diambil dari kata

aala-ya'uulu artinya kembali. Sebab seseorang senantiasa akan

kembali kepada keluarganya. Kemudian huruf waw padakataya'uulu

diberi baris fothah, dan karena huruf sebelumnya berbaris /a thah maka

huruf waw tersebut diubah menjadi alif (sehingga menjadi aal),

adapun bentuk tashghir-nya adalah uwail.

**1j' ;:* 4V ,''J,s'ai'!it ;p (Dari Az-Zuhri, dia berkata:

Sa'id bin Al Musayyab menceritakan kepadaku). Demikian yang

dikatakan mayoritas sahabat Az-Zulut. Sementara As-Sudi berkata;

dari Az-Zuhri dari Abu Salamah dari Abu Fiurairah. Rirvayat As-Sudi

dinukil oleh Ath-Thabari.

lJicr irl,::.rr i; lf io:711t ,t ,46 ([ak seorang pun dari

anak keturunan Adam fmanusial yang dilahirknn melainkan disentuh

oleh syetan ketika ditahirknn). Dalam riwayat Sa'id bin Al Musayyab

terdahulu dari Abu Hurairah RA pada bab "Sifat Iblis" terdapat

penjelasan tentang 'sentuhan' yang dilakukan syetan, yaitu dengan

tafazh, i:; it *'-? ,u't,.;- &u: * eiG+' ifurst 4.F
- ? ,,;att?,,.',,-.rr-;r.ir e'Alh! J,rti li5 (setiap anak keturunan Adam ditusuk oleh

'syetan 
drngon jarinya di sisi badannya ketika dilahirkan selain Isa
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Ibnu Maryam. Ia pergi untuk menusuknya nqmun hanya menusuk

hijab), yakni hanya menusuk omnion.

Imam Al Qurthubi berkata, "Tusukan syetan ini merupakan awal

mula penguasaannya terhadap manusia. Maka Allah memelihara

Maryam dan anaknya dari tusukan tersebut berkat doa ibunya ketika

berkata,'sesungguhnya aku memohon perlindungan kepada-Mu

untulmya serta anak-anak keturunannyo dari syetan yang terkutuk'.

Sementara Maryam tidak memiliki keturunan lagi selain Isa AS."

Dalam riwayat Ma'mar dari Az-Zuhri yang dikutip Imam Muslim

disebutkan, iti.*f ir.;t 1l(Melainkan dicolek syetan di lambungnya).

6rL. i:Jr ; |?, g 
!-b W (Ia berteriak kencang knrena

sentuhan syetan). Dalam riwayat Ma'mar disebutkan, rltiaiiJr zt* tt
(Karena colekan syetan), maksudnya sebab bayi berteriak menangis

saat dilahirkan adalah dikarenakan rasa sakit tusukan syetan.

4]1 e; ,i lselain Maryam dan anaknya). Pada bab "Iblis"

hanya menyebut Isa AS. Maka kemungkinan hadits di tempat ini
berkaitan dengan "sentuhan" sementara hadits pada bab itu berkaitan

dengan "tusukan" di lambung. Namun, ada kemungkinan bahwa hal

itu sebelum peberitahuan adanya tambahan. Akan tetapi kemungkinan

terakhir sulit diterima sebab keduanya adalah satu hadits. Lalu Al
Khallas menukil dari Abu Hurairah RA dengan iafazh, i-6 iii i ,SS

",?*6 J)A, e-iwr i;i ior |J* 'i?, ,* ? ,'r),j 't *'o;t:*, *
.ro to a,V+>":-"1) i\-rrJt (Semua snak keturunalt Adam fmenusial telah

airusutc oleh syetan ,oo, ditahirknn selain Isa dan ibunya. Allah
menghalangi tusukan dengan hijab fair-airJ. Maka ia hanya ntenusuk

hijab dan tidak dapat menusuk keduanya). Nampaknya perbedaan

terjadi karena sebagian periwayat menghafal apa yang tidak dihafal

oleh periwayat lainnya. Sementara tambahan keterangan dari

periwayat yang tergolong pakar h*! diterima.

1 . |.)-; b:i*i ;fr);';; i:i;t"'j (Kemudian Abu Hurairah RA

b erkata, " Se sungguhnya aku memolton perl indungan kepada- Mu... " ).
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Di dalamnya terdapat penjelasan karena dalam riwayat Abu Shalih

dari Abu Hurairah terdapat idraj (perkataan periwyat yang disisipkan

dalam hadits) dan bahwa pembacaan ayat hanya berasal dari Abu

Hurairah RA.

4s. ';,rirj, :u.,p !(&tt {*3 )(&t ut\'ni; Ueirt'at c.:s\yt

or*,x"ir Hd ck u,i'€";'ffi'#i'&\tl o*\tl4n'8 ,,Dan

(Ingatlah) Ketika Malaikat (Jibril) Berkata, 'Hai Maryam,

Sesungguhnya Allah telah Memilih Kamu, Mensucikan Kamu dan

Melebihkan Kamu atas segala lltanita di Dunia (Yang Semasa

Dengan Kamu). Hai Maryam, Taatlah kepada Tuhanmu, Sujud dan

Rukulah Bersama Orang-Orang yang Ruku', Yang Demikian ltu
Adalah Sebagian dari Berita-Berita Ghaib yang Kami Wahyukan

kepadamu (Ya Muhammad); Padahal Kamu tidak Hadir beserta

Mereka, Ketika Mereka Melemparkan Anak-Anak Panah Mereka
(Untuk Mengundi) Siapa diantara Mereka yang Akan Memelihara
Maryam. Dan Kamu Tidak Hadir Disisi Mereka Ketika Mereka
Bersengkelc." (Qs. Ali Imran $l: az-aa)

, c . ', '-, .tc, \, , . ,3,. I c / 'r.i ',o. / c ). c. c.g,s, :J*- 4:e Alll qt Y : :Ov -rt*-> # 1' + f
, :, . ' , o l.o ,^,'. .' ,o. ', '..1, , c1. 1';') ot:*a:,1 7-'tW,t;,';:J* *'r * At ;;'olt

.a;)d Wt;
3432.Dari Abdullah bin Ja'far, dia berkata: Aku *"nd"nr* Ori

RA berkata, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Sebaik-baik

wanitanya adalah Maryam putri Imran, dan sebaik-baik wanitanya

adalah Khadijah'."

Keteransan Hadits:
(Bab "Dan (ingatlah) ketika malaikat (Jibril) berkata, 'Hai

Maryam, sesungguhnya Allah telah memilihmu -hingga firman-
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Nya- Siapa di antara mereka yong memelihara Maryam. Dikatakan;

Yakfulu: Dia mengumpulkan. Kafalaha: Mengumpulkannya, [ttdak
diberi tasydid pada huruf fa'J. Kata ini tidak sama dengan kafalah

fiaminanJ dalam masalah utang-piutang atau yang sepertinya).

Perkataan Imam Bukhari "tidak diberi tasydid pada huruf fo"',
mengisyaratkan kata yang dinukil mayoritas. Sementara para ulama

Kufah membaca dengan lafazh, 'Kaffalaha', yakni Allah

mengumpulkan Maryam kepada Zakariya.

Abu Ubaidah berkata, "Firman Allah dalam surah Aali Imraan

[3] ayat 3l,J-jitgkt, bisa dibaca 'kafalaha'dan'kasaraha', yakni

mengumpulkannya. Sementara pada ay at,' ayyuhum yalcful u m ory am',

yakni siapa di antara mereka yang mengumpulkan Maryam. Kata

"kafilaha" adalah bacaan yang dinukil dari sebagian tabi'in.

Firman Allah, )6*t t,r .illSrsrngguhnya Allah melebihkanmu)

dijadikan dalil bahwa Maryam adalah seorang nabi. Akan tetapi ayat

tersebut tidak tegas mengindikasikan masalah ini. Lalu argumentasi

tersebut dikuatkan lagi dengan penyebutan Maryam di antara para

nabi seperti tercantum dalam surah Maryam. Penyematan predikat

shiddiqah kepadanya tidak menghalangi status kenabian pada dirinya,

karena Nabi Yusuf AS juga diberi predikat seperti itu padahal beliau

adalah seorang nabi.

Dinukil dari Asy'ari bahwa di antara kaum wanita terdapat

beberapa nabi. Sementara lbnu llazm membatasi pada enam orang>

yaitu; Hawa', Sarah, Hajar, Ibu Nabi Musa, Asiyah dan Maryam.

Adapun Al Qurthubi tidak memasukkan Sarah dan Hajar. Hal itu
dinukil dalam kitab At-Tamhid dari mayoritas ulama.

Menurut Al Qurthubi, pendapat yang benar bahwa Maryam

adalah seorang nabi. Tapi menurut Iyadh pendapat itu tidak disetujui

oleh mayoritas ulama. An-Nawawi berkata dalam kitab Al Adzkar

bahwa Imaml menukil ijma' (konsensus) ulama tentang Maryam

bahwa dia bukan seorang nabi. Al Hasan berkata, "Tidak ada nabi dari

kalangan wanita maupun jin." Sementara As-Subki tidak dapat

' Yakni. Imam Al Haramain seperti alian dijelaskan setelah dua bab
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merumuskan masalah ini. Lalu As-suhaili menukil di bagian akhir

kitab Ar-Raudhbahwa pendapat adanya nabi di kalangan kaum wanita

berasal dari mayoritas ulama.

i|J W,L3,Q (Sebaik-baik wanitanya adaloh Maryam)'

Maksudnya, sebaik-baik wanita dunia pada zamannya. Bukan berarti

Maryam adalah sebaik-baik wanita dunia. Sebab jika demikian, maka

akan sama seperti ucapan, "Zaid seutama-utama saudaranya". Padahal

para ahli bahasa Arab telah menegaskan bahwa kalimat itu tidak

dibenarkan. Kedudukannya sama seperti kalimat, "Fulan sebaik-baik

dunia."

An-Nasa'i meriwayatkan dari hadits Ibnu Abbas, .!-ii :U.rf$i

^-Lir (Sebaik-baik wanita penghuni surga). Atas dasar ini maka

maksudnya bahwa Maryam adalah sebaik-baik wanita penghuni surga.

Sementara dalam riwayat lain disebutkan,';/6t :U,.;, (Sebaik-baik

wanita semesta alam). Hal ini sama dengan firman Allah, }s l6lurt

lGt :Lr, (Dan Dia melebihkanmu atas wanita-wonita seluruh

alam). Secara zhahir bahwa Maryam adalah lebih utama dari seluruh

wanita. Perkara ini tidak mustahil bagi mereka yang berpendapat

bahwa dia adalah seorang nabi. Adapun mereka yang berpendapat

bahwa Maryam bukan nabi, maka ayat tersebut dipahami dengan arti

sebaik-baik wanita pada zamannya. Pendapat pertama ditegaskan oleh

Az-Zajjaj dan sekelompok ulama serta dipilih oleh Al Qurthubi.

Kemungkinan pula bahwa yang dimaksud adalah wanita-wanita bani

Isra'il atau wanita-wanita umat tersebut. Atau maksudnya, dia

termasuk dalam deretan wanita-wanita yang utama. Namun, pendapat

itu tertolak oleh hadits Abu Musa terdahuiu yang membatasi bahwa

tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam dan Asiyah."
't;;-te q.Jr. t') (S e b a i k- b a i k w ani t any a a d al a h Kh a d ij ah) .

Maksudnya, wanita-wanita umat ini" Al Qadhi Abu Bakar bin Al
Arabi berkata, "Khadijah adalah wanita paling mulia dari umat ini

secara mutlak berdasarkan hadits di atas." Pada akhir kisah Musa AS
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telah dikutip hadits Abu Musa yang menyebutkan Maryam dan

Asiyah, yang berkonsekuensi keutamaan keduanya atas w'anita-wanita

selainnya. Kemudian hadits di atas menjelaskan bahwa Maryam lebih

utama daripada Asiyah, dan Khadijah adalah wanita paling utama dari

umat ini. Seakan-akan pada hadits pertama tidak disinggung wanita-

rvanita umat ini, dimana beliau bersabda, "Tidak ada yang sempurna

daripada wanita", yakni wanita-wanita umat terdahulu. Terkecuali

jika kesempurnaan di sini dipahami dalam arti kenabian. Maka tentu

saja Maryam memiliki keutamaan secara mutlak.

An-Nasa'i meriwayatkan melalui sanad yang shahift dari Ibnu

Abbas, ?1': i';: .ri'tezJ,-te 9t ,fi:u.,t"ti (Wanita yang paling

utama di antara wanita-wanita penghuni surga adalah Khadijah,

Fathimah, Maryam dan Asiyah). Kemudian dalam riwayat At-
Tirmidzi dinukil melalui sanad yang shahih dari Anas, :U.q'4*
4it (Cukuplah hagimu dari wanita-wanita seluruh alam). Ldru

disebutkan nama-nama mereka. Al Hakim meriwayatkan dari hadits

Hudzaifah, :A,'a:t?' 
e;$ti"oi '{H |* ,;Vt 'Fl-': * ht ,,k kt'l'.,,1'rli

Pt ,yl(Sesungguhnya Rasulutlah SAW di datangi oleh malaifutt lalu

memberi kabar gembira kepadanya bahwa Fathimah adalah penghulu

[pemimpinJ v,anita-wanita surga). Penjelasan lebih lanjut bagi

masalah ini akan dikernukakan dalam biografi Khadijah pada bagian

keutamaan Khadijah.

46. Firman Allah, itt<5 i 'i ifrAV -ng Jf *;
"Dan (Ingatloh) Ketika Malaikst Berkata,'Hai Moryam...' -hingga
Firman-Nya- Maka Cukup Berfirman Kepadanya'Jadilah', Lalu

Jadilah ia." (Qs. Aali lmraan [3]: 45-47)

,9H">
t- 9,9 l,

'C/-V)t

u-tkrlat uri !t
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.;Ji u; a l;'ss', .pu A-
Yubasyyiruki dan yabsyuruki memiliki makna ,urr* ,u*u iyuf.ri

nremberi kabar gembira kepadamu). Wajiihan: Mulia. Ibrahim

berkata, "Al Masiih artinya ash-shiddiq (yang benar)." Mujahid
berkata, *Al Kahl artinya yang penyantun. Al Akmah: Orang yang

melihat di waktu siang dan tidak melihat di waktu malam." Ulama

selainnya berkata, "Maknanya adalah orang yang dilahirkan dalam

keadaan buta."

*?nt j-;U,',Se :Jts'op?nr oy, qfr\i ;; o_ri?
'JJt 

'fut 
i,L ,p lltW:frtobu.G,b,*':

l/.o l, ' .o t . l.o. c. .9. c c

;\)r alrj uk u,i'; U "rlr i ,l(".|j I )G')t,
i'-f'l

3433. Dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia berkata, "Rasulullah
SAW bersabda, 'Keutamaan Aisyah atas wanita-wanita (ain) sama

seperti keutamaan tsarid atas seluruh makanan. Telah sempurna dari
kaum laki-laki dalam jumloh yang banyak, dan tidak ada yang
sempurna dari kaum wanita, kecuali Maryam binti Imran dan Asiyah
istri Fir'aun'."

, ct . ia. " t ,, ..o1 ol tc.'r.1.;.i; iL :Jt, v(;, ,Jt ,f ,-; d';1 :+) it Jv':

,ii.*', +i,t *:tti;)'.;; ilu?;;ui;:i #.it
9::,-* ia'.,i,,rJ+ ;' i*i i[;'tt 4 t :*,?,yi it-,
, c I zc . c '- o '. l.c, I 4', '-,u,€;3} li'u; i\,P 6;"; yl Jn :):1, €

"G .i,lt *',#t'oa\L:',: ;1t €i ;.t u.6 . b t1-1. ot p
,OrO.Ibnu Wahab U".tutur ,.r"r, *"ngabarkan t.pua*rr, a*i

Ibnu Syihab, dia berkata: Sa'id bin Al Musayyab menceritakan
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kepadaku bahwa Abu Hurairah RA berkata, "Aku mendengar Nabi
SAW bersabda, 'Wonita-wanita Quraisy adalah sebaik-baik wanita
yang mengendarai unta, paling penyoyang terhadap anok kecil, dan

sangat memelihara suaminya berkenaan dengan apa yang ada di
tangan (dimiliki) suaminya'. " Setelah itu Abu Hurairah RA berkata,

"Maryam binti Imran tidak pemah mengendarai unta."

Riwayat ini dinukil pula oleh putra saudara Az-Zrfiri dan Ishaq

Al Kalbi dari Az-Ztilui.

Keteranqan Hadits:
(Bab firman Allah, "(Ingatlah) ketika malaikat berkata, 'Hai

Moryam, sesungguhnya Allah memberi kabar gembira kepadamu

[dengan kelahiran seorang putra yang diciptakanJ dengan kalimat
(yang datang) daripada-Nya, namanya Al Masih Isa putra
Maryam'.'). Dalam riwayat Abu Dzar terdapat tambahan huruf wow
(dan) di bagian awal surah, tetapi itu merupakan kesalahan.

Sesungguhnya huruf waw hanya terdapat pada ayat sebelum ini.
Adapun ayat ini tidak diawali huruf waw.

'-ri !:#J ,<):H.l (Yubasysyiruki dan yabsyuruki memiliki

mal<na yang sama). Versi pertama (yakni 'yubasysyiruki') adalah
bacaan yang dinukil dari Yahya bin Watsab, Hanrrzah, dan Al Kisa'i.
Makna 'al basyiir 'adalah yang memberitahukan berita dari orang lain
yang menggembirakan penerima berita. Namun, terkadang pula
digunakan untuk berita buruk dalam konteks majaz.

a"7 : <{q :1 (Waj i ihan : Yang mul i a). Abu Ubaid ah berkata, " Al

Wajiih adalah orang yang mulia. Dikatakan 'tawajjahahu al muluuk',
yakni para raja memuliakannya.

g-:;3r'g;t ,et;.\'lA1 gtrahim berkata, "Al Masiih adalah

Ash-Shiddiq [yong terpercayaJ'). Sufuan Ats-Tsauri menukil dalam

tafsimya melalui sanad ymrg moushul dari Musa bin Mas'ud dari Abu
Hudzaifah dari Manshur dari Ibrahim An-Nakha'i, dia berkata, "Al
Masiih adalah ash-shiddiq. " Ath-Thabari berkata, "Maksud Ibrahim
adalah bahwa Allah telah membasuhnya dan mensucikannya dari
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dosa. Pola katanya adalah 'fa'iil'(pelaku) namun maknanya adalah

'maf'uul' (obyek)." Saya (Ibnu Hajar) katakan, berbeda dengan

penamaan Dajjal sebagai 'Al Masiih', dimana pola katanya adalah

'ma.f.'ul ' namun maknanya adalah 'fa'iil '. Menurut sebagian ulama

bahwa ia dinamakan demikian karena akan menyapu bumi (yakni

berkelana ke seluruh pelosok bumi). Ada pula yang mengatakan,

dinamakan demikian karena matanya buta. Dengan demikian kata

tersebut berarti' maf' ul' (objek).

Sebagian berkata bahwa Isa dinamakan Al Masiih karena dia

telah menyapu bumi (yakni berkelana), beliau tidak pernah menetap di

satu tempat. Pendapat lain mengatakan Isa dinamakan Al Masiih

karena setiap kali mengusap orang yang berpenyakit niscaya akan

sembuh. Ada pula yang berpendapat karena beliau disapu dengan

minyak keberkahan dan Zakariya atau Yahya. Sebagian mengatakan

karena perutnya tersapu. Atau dinamakan demikian karena

ketampanannya. Dikatakan, "Masahahullaah", yakni Allah

menciptakannya dalam bentuk yang sangat bagus. Sehubungan

dengan ini Ad-Dawudi mengemukakan pendapat yang ganjil.

Menurutnya, Isa dinamakan Al Masih karena mengenakan pakaian

yang terbuat dari bulu (musuufu).

p/r ffir ,Iw, JA1 lUuiahid berkota, "Al Kahl artinya yang

penyantun'). Riwayat ini dinukil oleh Al Firyabi melalui sanad yang

maushul dari Ibnu Abi Najih dari Mujahid tentang firman-Nya,

'wakahlan wa mina shalihin', beliau berkata, "Al Kahl adalah yang

penyantun." Tapi menurut Abu Ja'far An-Nahhas bahwa yang

demikian tidak di kenal dalam bahasa Arab. Bahkan makna Al Kahl

dalam pengertian mereka adalah orang yang telah berusia 40 tahun

atau mendekatinya. Bahkan sebagian mengatakan orang yang

melewati usia 30 tahun atau yang berumur 33 tahun."

Menurutku, Mujahid menafsirkan dari tinjauan konsekuensinya

yang umum. Sebab seorang yang telah mencapai usia kahl (dewasa)

umunnya tampak berwibawa dan tenang. Selanjutnya para pakar

bahasa Arab berbeda pendapat tentang firman-Nya "wakahl", apakah
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bersambung dengan firman-Nya, "Wajiihan" ataukah berfungsi untuk

menjelaskan keadaan bagi kata ganti pada kata "yukallim" (dia
berbicara). Menurut versi kedua maka makna ayat itu adalah, "Dia
berbicara dengan mereka baik saat masih kecil maupun setelah

dewasa." Adapun menurut versi pertama maka ada kesesuaian dengan

penafsiran Mujahid.

s-el'ni"'* ,e:;. ,Sti: purry-ls )Qurl,yUk\t'y 1tt
Alcrnah: Orang yang melihat di waktu siang dan tidak melihat di
waktu malam." Ulama selain beliau berkata, "Malcnanya adalah

orong yang dilahirkan dalam keadaan buta."). Pendapat Mujahid
telah dinukil pula oleh Al Firyabi melalui sanad yang maushul Akan

tetapi itu adalah pendapat yang ganjil dan hanya dikemukakan oleh

Mujahid. Adapun yang terkenal bahwa orang seperti itu disebut

"A'syaa". Sedangkan pendapat selain Mujahid adalah pendapat

jumhur ulama dan inilah yang ditegaskan oleh Abu Ubaidah dan

dinukil Ath-Thabari dari Ibnu Abbas.

Abd bin Humaid menukil dari Sa'id dari Qatadah, "Kami biasa

memperbincangkan bahwa 'akmah' adalah orang yang dilahirkan

dengan mata tertutup." Kemudian dari jalur Ikrimah disebutkan bahwa

'alonah' adalah orang buta. Demikian juga diriwayatkan Ath-Thabari
dari As-Sudi, dan dari Ibnu Abbas, serta dari Al Hasan.

Menurut Ath-Thabari penafsiran paling tepat untuk ayat itu
adalah pendapat Qatadah. Karena pengobatan untuk orang seperti itu
tidak mungkin dapat dilakukan oleh seorang pun. Sementara konteks

ayat adalah untuk menjelaskan mukjizat Isa AS. Maka sangat tepat

bila ayat tersebut dipahami demikian. Di samping itu akan lebih kuat
dalam membuktikan mukjizat yang diberikan kepadanya.

Dalam bab ini, Imam Bukhari menyebutkan dua hadits, yaitu:

Pertama, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang keutamaan

Maryam dan Asiyah. Penjelasannya telah disebutkan pada bagian

akhir kisah Musa AS.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA tentang keutamaan wanita-

wanita Quraisy.
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4t i.t'Sti: (Ibnu Wahab berkata...). Penafsiran ini dinukil

oleh Imam Muslim melalui sanad yang moushul dart Harmalah dari

Ibnu Wahab. Demikian juga dinukil oleh Al Ismaili dari Al Hasan bin

Sufy'an dari Harmalah. Lalu Imam Bukhari akan menyebutkannya

melalui sanod yang maushul dari jalur lain dari Ibnu Wahab dalam

pembahasan tentang nikah.

Imam Al Qurthubi berkata, "lni adalah keutamaan wanita-

wanita Quraisy terhadap wanita-wanita Arab secara khusus. Karena

pada umumnya mereka senantiasa berinteraksi dengan unta."

Selanjutkan akan dijelaskan pada pembahasan tentang nikah.

it'Li lYang paling penyayang). Bila dikatakan "honaa-yohntnt"

maka kata dasamya terdiri dari tiga huruf (tsulatsi), sedangkan bila

dikatakan "ahnaa-yafonaa" maka kata dasarnya terdiri dari empat

huruf (ruba'i). Adapun maknanya adalah sayang dan penuh belas

kasih. Al flaaniyah artinya wanita yang mengurus anaknya setelah si

anak ditinggal mati oleh bapaknya. Dikatakarr, "waftanat al mar'atu
alaa waladiha" (wanita itu sayang terhadap anaknya), jika ia tidak

menikah setelah si anak di tinggal mati oleh bapaknya. Adapun bila ia

menikah lagi maka tidak dinamakan foaaniyaft. Al Hasan berkata, "Al
Haniyoh adalah wanita yang memiliki anak namun ia tidak menikah

1agi."

Ibnu At-Tin mengatakan bahwa pada sebagian sumber

disebutkan dengan lafazh'oahanno", menurutnya mungkin diambil

dari kata 'fuanaan' yang artinya kasih sayang. Dikatakan, "foanat al
mar'atu alaa waladiha au zaujiha" (wanita itu memberikan kasih

sayang terhadap anaknya atau suaminya). Hal ini tidak berbeda baik

diungkapkan dengan kata-kata maupun tidak diucapkan. Diantara

yang diungkapkan dengan kata-kata adalah 'fuaniin al iazai yakni

suara unta betina di belakang anaknya. Menurut qiyas seharusnya

dikatakan, "ahnaahunna" (paling penyayang di antara mereka) yaitu

dalam bentuk jamak. ,,\kan tetapi telah menjadi kebiaasan orang Arab

menggunakan bentuk tunggal (yakni ahnaahu).
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Perkataan Abu Hurairah RA, "Maryam tidak pernah

menunggang unta", merupakan isyarat bahwa Maryam tidak masuk

dalam perbandingan keutamaan tersebut, bahkan perbandingan ini

khusus di arrtara wanita-wanita yang menunggang unta. Adapun

keutamaan yang berkenaan dengan Khadijah, Fathimah dan Aisyah

adalah keutamaan terhadap seluruh wanita, kecuali yang dikatakan

sebagai nabi. Apabila terbukti ada seorang wanita yang menjadi nabi,

maka ia berada di luar perbandingan ini berdasarkan syara'. Sebab

tidak ada lagi sesuatu yang lebih tinggi dari derajat kenabian. Namun,

jika tidak terbukti, maka mereka yang mengeluarkan sebagian wanita

dari perbandingan ini harus mengemukakan dalil.

Abu Hurairah RA hendak mengisyaratkan bahwa Maryam tidak

masuk dalam cakupan umum hadits tersebut. Karena keutamaan

dalam hadits ini dibatasi pada mereka yang menunggang unta,

sementara Maryam tidak pernah menunggang unta. Sebagian

menyanggah seraya berkata, "seakan-akan Abu Hurairah RA

menduga bahwa kata ba'ir artinya adalah unta (saja). Padahal tidak

seperti itu, bahkan kata ba'ir digunakan juga dalam arti keledai." Ibnu

Khalawaih berkata, "Sesungguhnya yang dikendarai oleh saudara-

saudara Yusuf AS adalah keledai. Mereka sama sekali tidak memiliki

unta. Bahkan yang membawa mereka dalam semua perjalanan jauh

maupun untuk kebutuhan lainnya adalah keledai." Menurut Mujahid,

kata'ba'ir 'pada hadits tersebut berarti keledai, dan ini adalah dialek

yang dinukil oleh Al Kawasyi.r

Firman Allah, "sesungguhnya Allah melebihknnmu" diiadlkan

dalil bahwa Maryam adalah seorang nabi. Lalu alasan tersebut

dikuatkan lagi dengan penyebutan Maryam di antara para nabi seperti

tercantum dalam surah Maryam. Pemberian predikat shiddiqah

kepadanya tidak menghalangi status kenabian yang ada, karena Nabi

Yusuf juga diberi predikat seperti itu padahal beliau adalah seorang

nabi.

' Apa lang tertera sesudah ini sudah disebutkan pada halaman terdahulu. Peneliti cetakan Bulaq berkata,

"Semua naskah yang ada pada kami sepakat menyebutkannya di dua tempat meski terdapat sedikit
perbedaan. Hanya saja Imam Bukhari mengulanginya di tempat ini karena adanya hubungan dengan kisah
Maryam.
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Dinukil dari Asy'ari bahwa di antara kaum wanita terdapat

beberapa nabi. Sementara Ibnu Hazm membatasi pada enam orang,

yaitu; Hawa', Sarah, Hajar, Ibu Musa, Asiyah dan Maryam' Adapun

Al Qurthubi tidak memasukkan Sarah dan Hajar. As-Suhaili menukil

di bagian akhir kitab Ar-Raudh bahwa pendapat tersebut berasal dari

mayoritas ulama.

Menurut Al Qurthubi, pendapat yang benar bahwa Maryam

adalah seorang nabi. Tapi menurut Iyadh, mayoritas ulama tidak

mengatakan seperti itu. An-Nawawi berkata dalam kitab Al Adzknar

bahwa Imam Al Haramain menukil ijma' ulama bahwa Maryam

bukanlah seorang nabi. Lalu <lia menisbatkan pendapat ini kepada

mayoritas ulmaa di dalam kitabnya Al Muhadzdzab. Dinnkil dari Al

Hasan tentang tidak adanya nabi dari kalangan wanita maupun jin."

4?. Firman-Nya, dt",*lrff a' ,J" tl* tt t: e'-15 'i y4' ;^i U

*3j !ur,j-: iiii: {"r itarii ak: y' lv;t €t i.t 1'*'
d.6 iJ a3 i lSijoi Ue:i yttutirr uI1 € t? trist"art" tlt*'t:
,J ) !u, d t f\\r ,6'1 oti7L)r "wuhai Ahli Kitab, Jangonlah

Kamu Melampaui Batas dalamAgama Kamu, dan Janganlah Kamu

Mengatakon terhadap Allah kecuali yang Benar. sesungguhnya Al
Masih, Isa Putra Maryam ltu, adalah utusan Allah dan (yang

Diciptakan dengan) Kolimat-Nya yang Disampaikan-Nya Kepada

Maryam, dan @engan Tiupan) Ruh dori-Nya. Maka Berimanlah

Kamu kepada Atlah dan Rasul-Rasul-Nya dan Jangunlah Kamu

Mengatakan, ,(Tuhan itu) Tiga'. Berhentilah (Dari ucapan ltu).

(Itu) Lebih Baik bagi Kamu. sesungguhnya Allah sembahan yang

Maha Es4- Maha suci Altah dari Mempunyai Anak, segala yang Di

Longit dan di Bumi Adatah Kepunyaan-Nya" Cukuplah Allah

Sebagai Pemeliharo." (Qs"An-Nisaa lal fil)

t1-- I s.^ Lc $ Jz llo'.
al**.t olel :1uc Cil, :of .iK;(ry),yJt') lje
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.(iD/,J U1ru t'1> .€:1,

Abu Ubaid berkata, "Kalimat-Nya adalah ucapan 'kun fakana'
(adilah maka jadilah ia)." Ulama selainnya berkata, "Ruh dari-Nya

artinya Allah menghidupkannya, lalu menjadikannya sebagai ruh,

'Dan jonganlah kamu mengatakan Tuhan ada tiga'."

'oi'r* ;r :Js *'t *\t ,* 4t ,b.; i,r 6"b,;;G'r;

;* o1r, ,l;:r');:e ff;) r:L'; 'd.,, \ ;L') i;.,r lt iir I
'rAt:, ,'* "^-xyo- aslrs€; jt,l6i *i,l-r':"i, i:

,Fir ,t, oS tt Je ",Lit ?nt'^t;ii ,'6
3435. Dari Ubadah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Barangsiapa bersalai bahwa tidak ada sesembahan kecuali Allah

semota dan tidak ada sekutu bagi-Nya, dan bahwa Muhammad adalah

hamba dan utusan-Nya, dan sesungguhnya Isa hamba Allah dan

utusan-Nya serta kalimat-Nya yang disampaikan kepada Maryam dan

ruh dari-Nya, dan bahwa surgo adalah benar, dan neroka adalah

benar, niscoya Allah memasukkannya ke dalam surgo berdasarkan

amalan yang ada."

Keterangan Hadits:
(Bob firman Allah, "Wahai Ahli Kitab, janganlah kamu

melampaui batas dalam agama kamu -hingga firman-Nya- sebagai

pemelihara). Iyadh berkata, "Dalam riwayat Al Ashili tercantum, {.[e

i4t'S;i lXatakanlah, wahai Ahti Kitab...), dan pada riwayat

selainnya tidak dicantumkan kata, 
'S-ii 

lt"trt"nlah), dan inilah yang

benar." Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa versi inilah yang benar

sehubungan dengan ayat di atas yang terdapat dalam surah An-Nisaa'.

Akan tetapi kata, "katakanlah" tercantum pada ayat lain dalam surah

Al Maa'idah tsl ayat 7T,'s;it't "fu_ 
"f e r-+15 ', y4' .t fU ;,
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(Kotakanlah, wahai ahli kitab, janganlah kalian melampaui batas

dalom agama lcamu selain kebenaran). "Akan tetapi maksud Imam

Bukhari adalah ayat dalam surah An-Nisaa'. Buktinya dia

menyebutkan penafsiran beberapa lafazh dalam surah tersebut.

Dengan demikian, tanggapan di atas cukup berdasar.

oL-3:, f $s?1l# i'Sri llnu ubaid berkara, "Kalimat-Nya

adalah ucapan 'kun fakaana' [jadilah maka jadilah ial "). Demikian
yang tercantum pada semrul catatan sumber, dan yang dimaksud

adalah Abu Ubaid Al Qasim bin Salam. Hal serupa terdapat juga

dalam perkataan Abu Ubaidah Ma'mar bin Al Mutsanna. Kemudian

dalam tafsir Abdurrazzaq dari }vla'mar, dari Qatadah seperti itu.
t t ti-. ! t

uJ, :)'it i'ot?i, 1b i:3) :'o:P Jte ) ((Jlama s e l ainny a b er kat a,

"Ruh dari-Nya artinya Allah menghidupkannya lalu menjadikannya

sebagoi ruh").Ini adalah pendapat Abu Ubaidah. Dia berkata tentang

firman Allah, et Jiul.ai i'Ai;i1Dan tutlimat-Nyayang disampqikan-

Nya kepada Maryom), yakni firman-Nya, "Jadilah maka jadilah ia-"

Adaptrn ruh dari-Nya, artinya Allah menghidupkannya dan

menjadikannya sebagai ruh dari-Nya, maka janganlah kamu

mengatakan, "Tiga", yakni janga, mengatakan bahwa Tuhan itu tiga.
, .,. ,t )

1a-D$ Utot lt (Dan jangan ksmu mengatakan Tuhan itu tiga).

Ini adalah lanjutan ayat yang ditafsirkan Abu Ubaidah.

iS;l j; (Dari Ubadah). Dia adalah Ubadah bin Ash-Shamith.

Dalam riwayat Ibnu Al Madini disebutkan, "Ubadah menceritakan

kepadaku." Sementara dalam riwayat Muslim dari Junadah

disebutkan, "IJbadah bin Ash-Shamit menceritakan kepada kami."

i;tiiirr i-F ;*'ob (Bahwo Isa hamba Allah dan utusan-

i/ya). Ibnu AJ Madini memberi tambahan dalam riwayatnya , oai ;.t,
(Dan anak homba-Nya yang wanita). Al Qurthubi berkata, "Maksud

hadits ini adalah menyitir keyakinan sesat orang Nasrani tentang Isa

dan ibunya Dari hadits tersebut dapat diketahui tentang apa yang

diucapkan orangNasrani ketika masuk Islam."
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Imam An-Nawawi berkata, "Hadits ini memiliki kedudukan

yang agung dan merupakan hadits paling lengkap dalam menyebutkan

masalah-masalah akidah. Sebab di dalamnya disebutkan semua

perkara yang mengeluarkan seluruh sekte kafir dengan seluruh

perbedaan akidah di antara mereka." Ulama selainnya berkata,
.,Penyebutan Isa merupakan bantahan terhadap kaum Nasrani

sekaligus memberitahukan bahwa keimanan mereka tentang trinitas

adalah kesyirikan. Demikian j.,ga dengan kata "hamba-Nya"'

Sedangkan penyebutan "Rasul-Nya" merupakan bantahan terhadap

kaum Yahudi yang mengingkari risalah Isa AS serta tuduhan mereka

terhadap dirinya dan ibunya, padahal keduanya bersih dari tuduhan

itu. Kemudian lafazh "Putra dari hamba-Nya yang wanita" merupakan

kemuliaan bagi beliau AS. Demikian juga penamaannya sebagai ruh

dan pemberian sifat bahwa beliau berasal dari-Nya. Sama halnya

dengan firman Allah dalam surah Al Jaatsiyah [45] ayat B, "€J ;{')

+ q f\\r nfu ,>fjl)r 146 (Dan ditundukknn untuk kamu apa

yang di bumi semuanya dari-Nya). Maknanya, bahwa Isa berasal dari-

Nya, sebagaimana makna ayat lainnya bahwa ketundukan semua ini

berasal dari-Nya, yakni Dialah yang membentuk semua itu dan

mengadakannya dengan kekuasaan dan hikmah-Nya. Adapun lafazh

"kalimat-Nya" merupakan isyarat bahwa Isa AS adalah hujjah (bukti

kekuasaan) Allah atas hamba-hamba-Nya. Dia telah menciptakannya

tanpa bapak dan membuatnya berbicara sebelum waktu yang

semestinya seseorang dapat berbicara, lalu orang-orang yang telah

meninggal dunia dihidupkan melalui perantaraannya.

Menurut sebagian ulama, Isa AS dinamakan "kalimat-Nya"

karena Allah menciptakannya dengan kalimat "Jadilah." Oleh karena

beliau tercipta dengan kalimat-Nya maka dinamakan seperti itu.

Seperti seseorang dinamakan 'saifullah' (pedang Allah) dan

'asadullah' (singa Allah). Ada pula yang mengatakan bahwa beliau

AS dinamakan demikian karena ketika masih bayi sudah bisa

mengucapkan, "sesungguhnya aku adalah hamba Allah." Lalu beliau

AS dinamakan (611III" karena telah diberi kemampuan untuk
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menghidupkan orang-orang yang meninggal dunia. Namun, ada pula

yang mengatakan karena beliau memiliki ruh yang bukan bagian dari

ruh manusia lainnya.

Adapun lafazh, "Allah memasukkannya ke dalam surga melalui

pintu-pinlu surga yong dikehendakinya",/ berkonsekuensi bahwa ia

masuk surga dan diberi hak memilih dari pintu mana ia masuk. Hal ini
berbeda dengan makna lahir hadits Abu Hurairah RA yang telah

disebutkan dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan, yang

mengindikasikan bahwa setiap yang masuk surga memiliki pintu

tertentu yang dilewatinya. Sebagian ulama menggabungkan keduanya,

dimana pada dasamya seseorang masuk surga dengan pilihannya.

Akan tetapi seseorang akan melihat bahwa pintu yang khusus baginya

lebih utama, maka dia memasukinya atas dasar pilihan bukan

keterpaksaan atau larangan masuk dari pintu lain.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kemungkinan pelaku pada

kalimat, "Dia kehendaki" adalah Allah. Artinya, Allah memberi taufik
kepada seseorang untuk melakukan amalan yang menyebabkannya

masuk melalui pintu yang disiapkan bagi pelakunya dengan rahmat-

Nya.
.-..4.. ,t ot\j6'tt-+'# (Dari Junadah dan dia menambahkan).

Maksudnya, dari Junadah dari Ubadah bin Ash-Shamith disertai

tambahan pada bagian akhirnya. Tambahan yang dimaksud dikutip

pula oleh Imam Muslim, "t-" *.Uilr ^lair -.,rl;t'6i 6?ttr ibi?t (Altah

memasukkannya dari mana saja di antara pintu surga yang delapan

yang dia kehendaki). Perkara ini telah disebutkan dalam bab sifat

surga dalam pembahasan tentang awal mula penciptaan. Adapun

pembicaraan yang berkenaan dengan masuknya seluruh ahli tauhid ke

dalam surga telah dijelaskan pada pembahasan tentang iman.

Sedangkan makna sabdanya, "berdasarkan amalan yang ada", yakni

apakah ia baik atau buruk. Akan tetapi orang-orang yang bertauhid

pasti masuk surga. Kemungkinan pula makna kalimat, "berdasarkan

t Peneliti cetakan Bulaq berkata, "Kalimat ini tidak terdapat dalam kitab Shahih Bukhari yang berada
pada kami."
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ama-lan yang ada", yakni para penghuni surga masuk surga dan

tingkatannya di dalam surga sesuai amalan masing-masing.

Catatan:

Dalam riwayat Al Auza'i di bagian akhir disebutkan, lrr ibi(

S;it'f ts Li 6ti, ehir (Allah memasukkannya ke dalam surga

berdqsarkan amalan yang ada). Kalimat ini menggantikan lafazh

dalam riwayat Jabir, i* qi q@t &.J -,tiiui 6 (Dari pintu-pintu

surga yang delapan yang dia kehendafti). Perkara ini telah dijelaskan

Imam Muslim dalam riwayatnya. Kemudian Imam Muslim menukil

pengggalan hadits ini dari Ash-Shunabihi dari Ubadah, af f tf 3* ,y
;6t * ht ,? !,'J't i $,j;ibf1h, ,tl (Brrongsiapa bersal<si b'ahwa

tidok ada sesembohan kecuali Allah dan Muhammad adalah rasul-

Nya maka Allah mengharamkan neraka atasnya). Lafazh ini
menguatkan riwayat yang akan disebutkan pada pembahasan tentang

kelembutan hati pada penjelasan hadits Abu Dzar, bahwa sebagian

periwayat telah meringkas hadits. Untuk itu bagi setiap orang yang

ingin membahas hadits untuk mengumpulkan semua jalur
periwayatannya kemudian menyatukan lafazh-lafazhnya -jikajalurnya shahih- lalu menjelaskannya sebagai satu hadits. Karena

menafsirkan hadits dengan hadits adalah lebih utama.

Al Baidhawi berkata, "Pada lafazh 'berdasarkan amalan yang

ada', terdapat dalil yang mematatrkan argumentasi Mu'tazilah dari dua

sisi, yaitu; klaim mereka bahwa oftng berbuat maksiat kekal di neraka

dan orang yang tidak bertaubat pasti akan masuk neraka. Sebab lafazh,

"berdasarknn amalon yang ada'\ berfungsi sebagai kalimat penjelas

terhadap lafazh, "Allah memasukl<anrrya ke dalam surga", sementara

tidak ada lagi amalan pada saat itu. Padahal yang demikian tidak dapat

dibayangkan pada seseorang yang meninggal sebelum bertaubat, lalu

Allah memasukkannya ke dalam surga tanpa melalui proses penyiksaan.

Adaptrn tentang apa yang dinukil berupa konsekuensi hadits-hadits

syafaat bahwa sebagian pelaku maksiat disiksa kemudian keluar maka ia
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membatasi cakupan umum hadits di atas. Kesimpulannya, semuanya

berada dalam pengharapan sebagaimana semuimya berada dalam

kekhawatiran. inilah makna perkataan ahlusun:rah, "Sesungguhnya

mereka berada dalam masyi' ah (kehendak)-Nya."

48. Firman AIIah, Wi il,l+ir \\n;:4' q"itr: "Dan

Ceritakanlah (Kisah) Maryom dalam Al Qur'an, yaitu Ketika Dia
Menj auhkan Diri dori Kel uarganya."

(Qs. Maryam [19]: 16)

'dai :aieT .u'-*lr

r :r,r]..lt :ti;.:u,C./,1 iE ry
3z

oi ;;'AL :,pr, ,f1-Jv\t-'r . y .-

to'6 o19:LJu ;*.-
rzz A - ,.i
,+ (t-r") :rl-Jl

Nabadznaahu: Kani melemparkannya. Menyendiri ke timur,
yakni ke arah timur. Fa ojaa'aha: Mengacu kepada pola kata af'altu
yang berasal dari kata ji'tu (datang). Dikatakan, alja'aha artinya dia

mendesaknya. Tassaaqath: Jattth. Qashiyyan: Jauh. Farriyan: Sangat

besar. Ibnu Abbas berkata, "Nisyan: Aku belum menjadi sesuatu."

Ulama selainnya berkata, "An-Nisyt artinya yang hina." Abu Wa'il
berkata, "Maryam mengetahui bahwa yang takwa memiliki batasan-

batasan, sehingga dia mengatakan, 'Jika engkau seorang yang

bertohta'. " Waki' meriwayatkan dari Isra'il dari Abu Ishaq dari Al
Bara', "Sariyyan dalam bahasa Suryani artinya sungai kecil."

,& ";l'r:
'q t!"6,
* ur;t,tj *'#,t;\* d'' $

, .ol ,

.o+t-r*Jtl

l-lc'. 'r,1,
o-r"o )vj
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*ti?rt {'*:;i ,oa*i.':re g gr o(1

i; y ,i-Jt- ,6*'-t",t; ,t'ei i'KG tlrt*v 'Jt
,'l* ?#t ;i i 'vjA:* ,ih'riSj?,ti1;* tt'$"';fs

tz

:l-rJE ,jt; riy" i'!;) d
U6's

l*3 ,.j.at ,-r )L 't't'St i,:w tlti ys.:uu" ,q 4Ll
o 

r.o.1 o i. o.. '-.. '- I :; *rlt.Jd dl *|) t>y" o_ly

3436. Dari Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, beliau bersabda"
*Tidak ada yang berbicara kettka masih dalam buaian kecuali tiga

orang, yaitu Isa. Pernah ada di antara bani Isra'il seorang bernama

Juraij, dia sedang mengerjakan shalat. Lalu ibunyo datang dan

memanggilnya. Dia berkata, 'Apaknh aku meniawabnya atau aku

tetap shalat?' Si ibu berkata, 'Ya Allah, janganlah engknu

mematikannya hingga Engkau memperlihatl<nn kepodanya waiah-

wajah wonita pelacur'. Adapun Juraij berada di tempat

peribadatannya. Tibaaiba seorang wanita datang kepadanya dan

menggodanya nomun Juraij menolak. Maka wanita itu mendatangi
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seorang penggembala dan menyerohkan diri kepadanya. Akhirnya ia
melahirkan seorqng anak lalu berksta, '(Anak ini) dari Juraij'.
Orang-orang pun mendatangi Juraij dan menghancurkan tempat

ibadahnya. Merekn menurunkannya dan mencaci makinya. Juraij
berwudhu dan shalat kemudian mendatangi anak tersebut dan

berkota, 'Siapa bapakmu wahai anak kecil?' Anak itu berkata, 'Si

penggembala'. Mereka berkata, 'Kami akan membangun tempat

ibadahmu dari emas?' Juraij menjowab, 'Tidak, akon tetapi dari
tanah liat'. Pernah pula seorang wanita dari bani Israil sedang

menyusui analotya. Tibaaiba lewat seorang laki-laki menaiki

kendarqan dan berpenampilan bagus. Si ibu berkata, 'Ya Allah
jadikanlah anakku sepertinya'. Anak itu melepaskan puting susu

ibunya dan menghadap kepada si pengendara lalu berkota, 'Ya Allah
jangan englmu menjadikanku sepertinya'. Kemudian dia kembali

mengisap puting susu ibunya. -Abu Hurairah RA berkata, "Seakan-

akan aku melihat kepada Nabi SAW mengisap jarinya"- Setelah itu
lewat seorang wonita budak maka si ibu berkata, 'Ya Allah jangan
jadikan anakku seperti wanita ini'. Anak itu melepaskan puting susu

ibunya dan berkata, 'Ya Allah jadikanlah aht sepertinya'. Si ibu

berkata, 'Mengapa demikian?' Si anak menjawab, 'Si pengendara

adalah seorang yang zhalim di ontara orang-orang yang zhalim.

Sedangkan wanita budak ini merekn kstalcan; engkau telah mencuri,

englrau telah berzina, padahal dia tidak melohtkannya'."

).', "aIl Llf-)

b:, tl|
Ju :Ju & ii,r 'qj t;) dj * ,-i-st i * ,r
'tll i,Sv ;; '.r4 ,*.'€;"1 ul *} * \tt ,*

e'', : Jtt .i; r*, )c : i fn ilt,b, A F iu ry
qt" 6k ;i't;.r:Jw ;-i y\t J:"';)t^*t ;*
*yt ,Jo :..:lt'^?i ttit gt;y,Ui:D -iki' 4- fG:
L:bG,& '); + ?\ti ; ani ;it:r,t6L,J,'E
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'j ,ttt ci .-i'4t'*i'ri- i'b,;sr ai ,d,',ry ;.-p ;tt
-t / o o I

JeXl -*|At'.>sl
3437. Dari Sa'id bin Al Musayyab, dari Abu Hurairah RA, dia

berkata: Nabi SAW bersabda (tentang) malam ketika beliau SAW

diperjalankan (isra'), "Aku bertemu Musa" Dia berkata, "Beliau

menyebutkan sifatnya (Beliau bersabda), 'Ternyata dia adalah laki-

laki -aku kira beliau mengatakan, 'mudhtharib'- berambut lurus

seakan-akan seorang laki-laki dari Syanu'ah." Beliau bersabda, "Aku

bertemu pula dengon Isa". Nabi SAW menyebutkan sifatnya lalu

bersabda, "Memiliki postur sedang dan kulit agak kemerahan, seakan-

akon dia keluar dari diimoas *yakni tempat pemandian- don aku

melihat lbrahim dan ternyata aku adalah analmya yong sangat mirip

dengannya. " Beliau juga bersabda, "Diberikan kepadaku dua bejana;

salah satunya berisi susu dan yong satunya berisi khamer. Lalu

dikatokan kepadaku, 'Ambillah mana di antara keduanya yang

engkau sukai'. Aku pun mengombil susu dan meminumnya. Dikntakan

kepadaku, 'Engknu diberi petunjuk kepada fitrah -atau engkau

memilih fitrah- ketahuilah, iika engkau mengombil khamer niscaya

umatmu akon sesat'."

", lr, tr. 
'o 

tfi'7n, o. n , t.{ z J

.-bJt JW) dr" 4jt5 * g (rv ,g-f
oi ,

J-z.il

3438. Dari Mujahid, dari Ibnu Abbas RA, dia berkata, "Nabi

SAW bersabda, 'Aku melihat Isa, Musa dan lbrahim. Adapun Isa

berkulit putih agak kemerahan, berbadan kekar dan berdada bidang.

Sedangkan Musa berkulit kecokelatan (sawo matang), berbadan besar

dan berambut lurus, seakan-aksn beliau seorang laki-laki dari Az-

Zuth'."

.^
4-I-e dJl

t/
-aJ -9

(?,
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l)rb ^b'*.rtf .;^Jt 4t'r?i
3439.I)ari Nafi', Abdullah berkata, "Pada suatu hari Nabi SAW

menyebutkan di antara manusia tentang Al Masih Ad-Dajjal. Beliau
bersabda, 'Sesungguhnya Allah tidak buta sebelah. Ketahuilah,

sesungguhnya Al Masih Ad-Daljal buta mata kanannya. Matanya
seakan-akon buoh anggur yang menonjol' ."

q u;-6 ,ftk i;t 

"y; 

t;t; ,1t-st €ft Y #t ,;_tr?:

,ic ,*,i:r'ilJ- ,,3r .tr, ,i-9J7;'^t ,-,h:,.16]1 3if

.f.(
3440. Pada suotu malam aku bermimpi berada di sisi Ka'bah,

maka diperlihatkan kepadaku seorong lakiJaki berkulit kecoklatan

(sawo matang) sebagaimanq kulit coklat paling bagus pada lakiJaki.
Ujung rambutnya menerpo kedua bahunya. Rambutnya terurai dqn

kepalanya meneteskan air. Kedua tangannya diletakkan pada kedua

pundak dua orang laki-laki serayo thawaf di Ka'bah. Aku bertanya,

'Siapakah ini?' Mereka menjawab, 'lni adalah Al Masih putra
Maryam'. Kemudian sku melihat seorang laki-laki di belakongnya,

berhadan kekar, berambut keriting dan matanya yang sebelah kanan

buta, sangat mirip dengan lbnu Qathan. Ia meletakkon kedua

tangannyo di atas pundak seorang lqki-laki sambil thawaf di Ka'bah.
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Aku bertanya, 'Siapakah ini?' Mereka menjawab, 'lni adalah Masih
Ad-Dajjal'."

Riwayat ini dinukil juga oleh Ubaidullah dari Nafi'.

:'l;'# ,';i ,V; ttyt lii 4i ,i'y ;t :rjs vs ot/

:rju trr n |i ."+G'^* l*'ok ,;1!t ^ry 
".,pi ,ol'Sr

o o,t, I ol .:

u ,.F.t :c;VJr )t5 .P ;t W q u$r ,-,;i', ,itLlrlt t-
."^l^At e'&a?

3441. Dari Salim, dari bapaknya, dia berkata, "Demi Allah,
Nabi SAW tidak pernah mengatakan bahwa Isa berkulit kemerahan.

Akan tetapi beliau bersabda, 'Ketika aku sedang tidur (bermimpi)

thawaf di Ka'bah, tiba-tiba seorang laki-laki berambut lurus
berpegangan pada bahu dua orang laki-laki dan kepalanyo

meneteskan air -atau kepalanya mengeluarkan air- Aku berkqta,
'Siapakah ini?' Mereko menjawab, 'Putra Maryam'. Aku pun pergi
dan tibaliba tampak seorang laki-laki berkulit putih agak kemerahan

berbadan besar dan berambut keriting, matanya yang sebelah knnan
buta, seperti anggur yang menonjol. Aku berkata, 'Siapakah ini?'
Mereka menjawab, 'Ini adalah Ad-Dajjal. Orang yang aku lihat
paling mirip dengannya adalah lbnu Qathan'." Az-Zrfiri berkata,

"Seorang laki-laki dari Khuza'ah meninggal pada masa jahiliyah."

tc
g.ra/, :'Jv'op ht *_,i;:; (l'of ;;1t * U *
it;\tt ,€, irrutlr lri (t ,JA *r *\t ,* ^t'Jy'

/o.

G.\ ,f,
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2,143. Dari Abu Salamah bin Abdurrahman bahwa Abu Hurairah

R-4 berkata,'oAku mendengar Rasulullah SAW bersabda, 'Aku adalah

ntunusiu paling berhak terhadap putra Maryam. Para nabi adalah

anak-tryictk tlari istri-istri madu (saudara sebapak), tidak ada antaro

aku dengarti'ryil seorang nabi'."

'Ji', 
ir-e ,f u ;i'.* ,s) 

"* ;'k o,i ,J q*-')t )3"*
uilr )-(> e-"/ J\ t'-^* "/6r ;'ri 

t:i ,l-') ."i! iur

l- ixt
L5

,:'r'la

o , o1 t orf*
^r\
^It ..rLr nt

L,l, -+-;, e|4ei ,.-YlJ ';;Y'i';\r,
sft)-t

'* t6 ; n^,r;i,s;',

-'*L', ol.)L
\-r,-

3443. Dari Abdurrahman bin Abi Amrah, dari Abu Hurairah RA

berkata, Rasulullah SAW bersabda, "Aku adalah tnanusia paling

berhak terhadap Isa putra Maryam di dunia dan okhirat. Para nabi

adalah saudara-saudara bagi istri-istri madu (seketurunan). Ibu-ibu

mereka berbeda-beda tapi agama mereka sattt. " Ibrahim bin

Thahman dari Musa bin Uqbah dari Shafwan bin Sulaim dari Atha'

bin Yasar dari Abu Hurairah RA, dia berkata, "Rasulullah sAW

bersabda..."

t'/ i ;+ ui, itv *j *ht &'4t f i;:; -/ ,r
v- v \ - /

'J\-'; 
\\. d\ v g. !t, ,13 iJti t'a'ri ,is',Sta ',til \-:-,

c, t ,o,i, ), ,-".1.,

3444.Dari Abu Hurairah RA dK;i;,*;."tr
"lsa putra Maryam melihat seorang lakiJaki mencuri. Beliau berkata
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kepadanya, 'Apaknh engkau mencuri?' LakiJaki itu berkata, 'Tidak,

demi Allah yang tidak ada sesembahan kecuali Dia'. Isa berkata, 'Aku

beriman kepada Allah dan mendustaksn mataku'."

/ . ./,
gb, F
/tt
Y :J*

3445. Dari Ibnu Abbas, dia mendengar Umar RA berkata di atas

mimbar, "Aku mendengar Nabi SAW bersabda, 'Janganlah kalian

menyanj ungku s eb agaimana or ang-or ang Nasr ani menyanj ung putra

Maryam. Sesungguhnya aku hanyalah hamba-Nya, maka kntakanlah;

Hamba Allah dan Rasul-Nya'."

,'u;,tlr'J-,:qbJ,'Jts oL(;,Yf ilL1 oi'; i C.AV
J;t'JG :'JG *; ir '-*t"qrt\t ;; cili;'; i e?(
tA4 ,6:k'#:tt ^ii S*Lt -\i t;1 ,&'s f h' J:" i:t
al .-:, t.,1 ..',oi', 1 .,. 1z'"i 4r; ri;l; ,gt;i ij ors qri'F \iiLl i ,q*u 

';bu?:t * \; Lv?:';., ;:tiy't;ri 9(;i'i ,rut
344;. Dari Shalih bin Hayy, bahwa seorang laki-laki dari

Khurasan berkata kepada Asy-Sya'bi, maka Asy-Sya'bi berkata: Abu

Burdah menceritakan kepadaku, dari Abu Musa Al Asy'ari RA, dia

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Apabila seseorang mendidik

wanita budak milil*tya serayo memperbaiki pendidikannya, dia

mengajarinya seraya memperbaiki pengajaronnya, kemudiqn dia

memerdekakannya lalu menikahinya maka baginya dua pahala.

Apabila seseorqng berimon kepada Isa kemudian beriman kepadaku

maka baginya dua pahala. Seorang budak apabila bertah,va kepada

Tuhannya dan menaati majikannya niscaya baginya dua pahala'."

zlt^
, z joz -;)e ,\ "L a:.c attl(-> -.t -

-?i K e,rF
t! ,.. f,,..tc.

.4_f _l) 4lll J-,
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3447. Dari Ibnu Abbas RA, dia berkata: Rasulullah SAW

bersabda, "Kalian akan dikumpulkan dalam keadaan tanpa alas kaki,

telanjang dan tidak dikhitan." Kemudian beliau membaca,
,sebagaimana Kami telah memulai penciptoan pertoma begitulah

Kami akan mengulanginya. Itulah suatu janji yang pasti Kami tepati;

sesungguhnya Kamilah yang akan melal$anakannya'.' Orang

pertama yang diberi pakaian adalah lbrahim. Kemudian ditarik

beberapa lakiJaki dari sahabat-sahabatku dari arah kanan dan dari

arah kiri. Aku berkata, 'sahabatku'. Dikotakan, 'Sesttngguhnya

mereka senantiasa murtad (berbalik) ke belakang-belakang mereka

sejak engkau berpisah dengan mereka'' Aku pun mengatakan

sebagaimanq yang dikatakan oleh hamba yang shalih Isa putra

Maryam, 'Dan adalah aku rneniadi sal<si terhadap mereka, selama

aku berada di antara mereka. Maka setelah Engkau wafatkan

(angkat) aku, EngkauJah yang mengawasi mereka. Dan Engknu

adalah Maha Menyaksikon atos segala sesuatu. Jika Engkau

wenyiksa mereka, mako sesungguhnya mereka adalah hamba-hamba-
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Mu, dan jika Engkau mengampuni mereka, makq sesungguhnya

Engkaulah Yang Maha Perkasa lagi Maha Bijal<sana'."

Muhammad bin Yusuf Al Farabri berkata, "Disebutkan dari Abu
Abdillah dari Qabishah maka dia berkata, 'Mereka adalah orang-orang
yang murtad pada masa Abu Bakar, maka Abu Bakar RA memerangi
mereka."

Keterangan Hadits:
(Bab firman Allah, "Dan ingotlah [kisahJ Maryam dalam Al

Qur'an, yaitu ketikn dia menjauhkan diri dari keluarganya). Bab ini
bertujuan menjelaskan berita-berita tentang Isa AS. Adapun bab-bab
sebelumnya menjelaskan berita tentang ibunya, yakni Maryam. Ath-
Thabari meriwayatkan dari As-Sudi, dia berkata, "Maryam mengalami
haid, maka dia keluar dari masjid lalu menetap di bagian timur
mihrab."

ir*)i :iS'"t; (Fanabadznaahu: Kami melemparkannya).

penafsiran ini dinukil Ath-Thabari melalui sanad yang maushul dari
Ali bin Abi Thalhah, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya,
'fanabadznaahu', dia berkata: "Yakni kami melemparkannya." Abu
Ubaidah berkata, "Firman-Nya,'idzintabadzat', yakni ketika
menyendiri dan menjauh."

C|Ht 4" \ ,97 *yt (Menyendiri ke timur, yakni ke arah

timur). Abu Ubaidah berkata, "Firman-Nya, 6;- 613, yakni yang

berada di arah timur. Hal ini lebih baik bagi orang Arab daripada arah
barat."

ri,:!br atai 1,5;d": ,* q'Cii ,aiEii go ajaa'aho: Mengacu

kepada pola kata af'altu yang berasal dari kata it'tu [datangJ.
Dikataknn, alja'aha, yalmi dia mendesaknya). Abu Ubaidah berkata,

"Firman-Nya, *dt u,rVit (Dia didatangi oleh sakit untuk

melahirkan). Bentuk majaz dari kata jaa'a (datang). Maksudnya
adalah katajaa'a yang telah mengalami penambahan huruf.
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Az-Zamal<hsyari berkata, "Kata ajaa'a dibentuk dari kata jaa'a
(datang), tetapi setelah mengalami perubahan, maka penggunaannya

pun menjadi lain dan mengarah kepada makna'mendesak'."
o,t-o, o,i.o.

JdLt :!.lLf (lassaqath: Jatuh). Ini adalah perkataan Abu

Uba;dah. Pelaku dari kata kerja ini adalah 'nakhlah' (kurma) bagi

mereka )'ang membacanya dengan lafazh'tusqith'. Sedangkan mereka

yang membacanya 'yusqith' maka pelakunya adalah jiz'u (batang

kurma).
.aaa*v :U (Qoshiyyan: Yang jauh). Ini adalah penafsiran

Mujahii ,ur* dinukil Ath-Thabari. Abu Ubaidah berkata tentang

firman-Nya,Li r.iti yakni tempat yang jauh.

W C"i (Fariyyan: Yang besay'. Penafsiran ini berasal dari

Mujahid seperti dinukil Ath-Thabari dari jalur Ibnu Abi Najih.
Demikian juga dari jalur Sa'id dari Qatadah. Abu Ubaidah berkata,

"Firman-Nya, tfl ,*, + tii yakni sungguh engkau telah

mendatangkan perkar a y ang san gat mengej utkan. "
tb 'Si i ,*,,a* jlr'SS lttnu Abbas berkata, "Nisyan: aku

belum menjadi sesuatu."). Penafsiran ini dinukil oleh Ibnu Jarir

melalui sanad yang mqushul dari lbnu Juraij; Atha' mengabarkan

kepadaku, dari Ibnu Abbas tentang firman-Nya, 'Cki $|Y - d f
4".f,.5 q; yakni seandainya aku meninggal sebelum ini dan aku tidak

diciptakan serta aku tidak menjadi sesuatu.

')oJ;t :j,3 Lp, 'SSj 
lUtama selainnya berkata, "An-Nisyu

artinya yang hina). Perkataan ini dinukil dari As-Sudi. Sebagian

berkata, "Ia adalah sisa-sisa makanan yang jatuh di tempat orang-

orang dalam perjalanan." Ath-Thabari menukil dari Sa'id dari Qatadah
bahwa dia berkata tentang firrnan-Nya, 'wakuntu nasyanl yakni

sesuatu yang tak diingat (dilupakan).

(q'*:E bg ,uf 'q 
F )!'4,Li *;L# :J:,tj ;'Sa1 6m

Wa'il berkata, "Maryam mengetahui bahwa yang takwa memiliki
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batasan-batasan sehingga beliou mengatakan, 'Jika engkau Seorang

yang bertatcwo'.").Riwayat ini dinukil oleh Abd bin Humaid melalui

sanad yang maushul dari jalur Ashim, dia berkata, "Abu Wa'il

membaca V 'CS Lr + flu, \"ii ,;l (Sesungguhnva aku

berlindung kepada Ar-Rahman dari engknu jika engkau seorang yang

bertokwa). Maksudnya, sungguh Maryam telah mengetahui bahwa

orang yang bertakwa itu memiliki batasan." Kata 'nuhyah'bermakna

memiliki akal jernih dan tidak mau mengerjakan perbuatan keji.

Sungguh ganjil mereka yang mengatakan bahwa taqiy adalah nama

seorang laki-laki yang sangat dikenal dengan kerusakannya. Maka

Maryam pun berlindung darinYa.

:y:;i,f €t'Sa lwat<i' meriwayatkan dari Isra'il"' dan

seterusnya). Khalaf menyebutkan dalam kitab Al Athraf bahwa Imam

Bukhari menukilnya melaiui sanad yang maushul da-ri Yahya dari

Waki', dan ia terdapat pada pembahasan tentang tafsir. Akan tetapi

kami tidak menemukannya pada satupun naskah Imam Bukhari.

Barangkali riwayat yang dimaksud terdapat dalam riwayat Flarnmad

bin Syakir dari Imam Bukhari.

!,qilur";t;" W <tr> 6ariwan; tlalam bahasa Suryani berarti

sungai yang kecil). Demikian dia nukil melalui sanad yang mauquf

dari hadits Al Bara' tanpa menyebut bagian ak,hk sanad (yakni

mu'allaq). Al Hakim menyebutkannya dalam kitab Al Mustatlrak serta

Ibnu Abi Hatim dari Ats-Tsauri, dan Ath-Thabari dari Syu'bah,

keduanya dari Abu Ishaq sama seperti di atas. Kemudian Ibnu

Mardawaih menukil dari Adam dari Ismail seperti itu, tetapi beliau

tidak menyebutkan, "Dalam bahasa Suryani." Tapi Al Bara' hanya

mengatakan,"As-Sariy adalah al jadwal, artinya sungai kecil."

Abu Ubaidah menyebutkan bahwa As-suryi dalam bahasa Arab

juga bermakna sungai kecil.

Ath-Thabari meriwayatkan dari Hushain dari Amr bin Maimun,

dia berkata, "As-Sariy adalah al jadwal (saluran air)." Dari Al Hasan

Al Bashri, dia berkata, "As-Sariy adalah Isa"' Tapi perkataan ini

tergolong syadz (menyalahi yang umum). Ibnu Mardawaih menukil
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dalam tafsirnya dari hadits Ibnu Umar dari Nabi SAW, o.ii C A/t
t. .^., \ t--ai ro- -:-'^L AP eil Ar C';i "H tflr 1ls-Sariy poda ayat ini bermalma

sungai ,onf arfuluarkan eUan untuk Maryam agar ia dapat minum

darirr.lta).

Dalarn bab ini, Imam Bukhari menyebutkan sepuluh hadits,
yaitu:

Pertoma, hadits Abu Hurairah RA tentang kisah Juraij sang ahli
ibadah dan selainnya. Hubungannya dengan judul bab adalah

penyebutan orang-orang yang berbicara saat masih dalam buaian

ibunya. Imam Bukhari mencantumkan hadits ini dalam biografi Isa

AS karena dia adalah yang pertama di antara mereka.

a# lf yt e'r$-i (Tidak ada yang berbicara dalam buaian

kecuali tiga orong). Al Qurthubi berkata, "Pembatasan ini masih perlu
dipertanyakan kecuali dipahami bahwa Nabi SAW mengucapkannya
sebelum mengetahui orang-orang lain yang juga berbicara ketika
masih dalam buaian. Hanya saja kemungkinan tadi sulit diterima.
Kemungkinan lain bahwa perkataan ketiga orang itu terkait dengan

buaian. Sementara perkataan anak-anak kecil selain mereka tidak
terkait dengan buaian. Namun, kemungkinan ini juga ditolak oleh
riwayat Ibnu Qutaibah yang menyebutkan bahwa bayi yang

dilemparkan oleh ibunya di parit itu baru berusia tujuh bulan. Bahkan
dalam hadits Abu Hurairah ditegaskan bayi itu masih dalam buaian.

Riwayat Abu Hurairah sekaligus menjadi jawaban terhadap pendapat

Imam An-Nawawi yang menyatakan, 'Sesungguhnya anak yang

dilemparkan ke parit bukan dalam buaian'. Faktor yang

melatarbelakangi pendapat ini adalah hadits Ibnu Abbas yang dikutip
oleh Imam Ahmad, AlBazzar,Ibnu Hibban dan Al Hakim, e'"iJi-'f
ztitt $t. r4St (Tidak ada yang berbicara dalam buaian kecuali empat

orang). Lalu tidak disebutkan orang ketiga pada riwayat di atas, tetapi
diganti dengan bayi yang menjadi saksi untuk Yusuf AS dan bayi
yang berkata kepada ibunya (yaitu Masyithah binti Fir'aun) ketika
hendak dilemparkan oleh Fir'aun ke dalam api, 'Bersabarlah wahai
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ibu, sesungguhnya kita berada dalam kebenaran'. Al Hakim juga

menukil riwayat yang serupa dari hadits Abu Hurairah. Dengan

demikian, mereka yang berbicara saat masih bayi berjumlah lima
orang. Penyebutan saksi untuk Yusuf tercantum juga dalam hadits

Imran bin Hushain dengan dengan sanad mauquf.Ibnu Abi Syaibah

menukil dari riwayat mursal Hilal bin Yasaf seperti hadits Ibnu Abbas

tanpa menyebutkan anak Masyithah. Kemudian dalam Shahih Muslim
dari hadits Shuhaib mengenai kisah ashabul ukhdud (para korban

parig disebutkan , ,'&1 ,.r* W ,'pk.'ti 16' d ,43.e, * ii;r'01

A, * {P nf: ^li t;" ,q Jw |*ewi (Sesungguhnya seorans

wanita didatangkan untuk dilemparkan ke dalam api atau memilih
untuk kafir. Wanita itu bersama bayinya yong masih menyusui.

Wanita itu menjadi tersengal-sengal. Maka si bayi berkata
kepadanya, 'Wahai ibu, bersabarlah sesungguhnya engkau berada
dalam kebenaran'.) Menurut Adh-Dhahhak dalam tafsirnya

-sebagaimana 
dikutip Ats-Tsa'labi- bahwa Yahya juga berbicara

saat masih dalam buaian. Apabila pemyataan ini benar, maka semua

yang dapat berbicara dalam buaian sebanyak tujuh orang. Kemudian
Al Baghawi menyebutkan dalam tafsimya bahwa Ibrahim Al Khalil
juga berbicara saat dalam buaian. Dalam kitab Sirah Al llraqidi
disebutkan bahwa Nabi SAW juga berbicara sesaat setelah dilahirkan.
Lalu pada masa Nabi SAW ada bayi yang berbicara, yaitu Mubarak Al
Yamamah. Adapun kisahnya terdapat di kitab Dalo'il An-Nubuwwah
karya Imam Al Baihaqi, dari hadits Ma'radh."

Perlu digarisbawahi bahwa para ulama berbeda pendapat tentang

saksi untuk Yusuf AS. Dikatakan saksi itu adalah anak kecil. Pendapat

ini dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dari Ibnu Abbas, tetapi sanad-nya

lemah. Ini pula yang dikatakan oleh Al Hasan dan Sa'id bin Jubair.

Namun, dinukil dari Ibnu Abbas dan Mujahid bahwa saksi tersebut

telah berjenggot. Kemudian dinukil dari Qatadah dan Al Hasan bahwa

saksi itu adalah seorang yang bijak dari keluarga istri pembesar Mesir.

{-i U iA" ,9't ,Y:?1. q. e ts6 2 gernah ada di antara bani

Israil seorong laki-laki yang bernama Juraij). Hadits tentang Juraij
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telah dinukil dari Abu Hurairah oleh sejumlah periwayat di antaranya;

Muhammad bin Sirin seperti disebutkan di tempat ini dan pada

pembahasan tentang kezhaliman melalui sanad seperti di atas, Al
A'raj seperti disebutkan pada bagian akhir pembahasan shalat, Abu
Rafi' yang dinukil Imam Muslim dan Ahmad, dan Abu Salamah yang

dinukil oleh Imam Ahmad. Hadits ini dinukil pula dari Nabi SAW

oleh Imran bin Hushain. Untuk itu saya akan menyebutkan faidah

yang terdapat pada riwayat-riwayat mereka.

Bagian awal hadits Abu Salamah adalah, ,F,t;\ q e ,y; oS

eirt;'.lhi\ ,l; ay;3r :* e6 :J$i ,,s'.?i'i-i-:r;";,'"k- t:€'j ,ter:

d; ti lrai- os ) ,W '+'fu z;i? g ,r.! ,y ? (Pernah ada seorang

laki-laki di kalangan bani Israil yang berprofesi sebagai pedogang.

Suatu saat dia rugi dan suatu saat dia untung. Mako dia berknta,

'Tidak ado kebaiknn dalam perdagangan ini. Sungguh aku akan

mencari perdagangan yqng lebih baik daripada ini'. Akhirnya dia
mendirikan rumah peribadatan lalu mengkhususknn diri beribadah di
dalamnya (menjadi rahib). Laki-laki ini bernama Juraij.... " Lalu

disebutkan kisah selengkapnya. Hal itu menunjukkan bahwa Juraij

hidup sesudah Isa putra Maryam dan termasuk salah seorang pengikut

Isa AS. Sebab merekalah (yakni para pengikut Isa) yang mengadakan

sistem kerahiban dan mengurung diri di rumah-rumah peribadatan.

Adapun rumah peribadatan mereka disebut shauma aft, yaitu suatu

bangunan yang tinggi dan bagian atasnya tampak runcing (mirip

piramida-penerj).
'ii 13;6i Qbunya datang). Dalam riwayat Al Kasymihani, 'irii

'il 1Uo*, ia didatangi oleh ibunya). Sementara dalam riwayat Abu

Rafi' disebutkan, 'ii U6 a,i,'* e W- d:; tt€ (Juraij beribadah di

rumah peribadatannya, lalu ibunya mendatanginya). Saya tidak

menemukan pada satu pun jalur hadits ini yang menyebutkan nama

ibu Juraij. Dalam hadits Imran bin Hushain disebutkan, ,Iii 'ii U&:
'^:3i! l4l<5 (# UH oirGi ebunya biasa
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mendatanginya lalu memanggilnya, maka Juraii memperlihatkan

dirinya dari atas rumah dan berbicara dengannya. Pada suatu hari

ibunya mendatanginya sementara dia sedang shalat). Lalu dalam

riwayat Abu Rafi' yang dinukil Imam Ahmad disebutkan, Cti'ii UU

oXl si {oilii ',ro Ult e? Al ,u6 lliui gi @aaa suatu hari ibunya

mendatanginya lalu memanggilnya seraya berkata, 'Wahai Juraij,

perlihatkan dirimu kepadaku agar aku dapat berbicara denganmu.

Aku adalah ibumu).

tetbi ')i t4+i :Jvt '{ri (Ibunya memanggilnya mako dia

berksta, "Apakah aku menjawabnya ataukah aku [tetapJ shalat").

Imam Bukhari memberi tambahan dalam pembahasan tentang

kezhaliman melalui sanad seperti di atas, rQ:ji- oi j.it (Dta pun

enggan menjawab [panggilanJ ibunya). Adapun makna perkataannya,

"Ibuku atau shalatku", yalrrri terkumpul padaku keharusan menjawab

ibuku dan menyempumakan shalatku, berilah taufik kepadaku mana

yang lebih utama di antara keduanya.

Dalam riwayat Abu Rafi' disebutkan, th4'6b? ,,jl:" iA:tUl

j ,'*,it ,:ri^),b

*'lui' gilK
3tlrti ,G*t Ji ",t 

U ,,Sui

sXi $1 {"i u :.i6 ;u-
:i,Jtii Vv *
,!ii lKedatangan

,d; 6"

toi, . I
er5L49

ibunya bertepatan saat Juraij sedang shalat. Lalu ibunya meletakkan

tangannya di keningnya seraya berkata, 'Wahai Juraii'. Juraii
berkata, 'Wahai Robbku, ibuku atau shalatku'. Lalu ia memilih

shalatnya dan ibunya kembali. Kemudian si ibu mendatanginya dan

bertepatan dia sedang shalat. Ibunya berkata, 'Wahoi Juraij, aku

adalah ibumu, berbicaralah denganku'. Juraij mengatakan samo

seperti sebelumnya). Sementara dalam hadits Imran bin Hushain

dikatakan bahwa ibunya mendatanginya sebanyak tiga kali dan setiap

kali datang dia memanggil anaknya sebanyak tiga kali. Kemudian

dalam riwayat Al A'raj yang dinukil Al Ismaili disebutkan, ;i irlul

ws l;i ,;i & ,y '$t ,;.j. *1 (Dia berkata, 'Ibuku atau

shalatku untuk Tuhanku. Alru lebih memilih sholatku daripada ibuku'.
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Dia menyebutkan sebanyak tiga kali). Semua perkataan ini harus

dipahami bahwa Juraij mengucapkannya dalam hati bukan melalui

lisan. Tapi kemungkinan pula Jurarj mengucapkan dengan lisan

-sebagaimana 
makna zhahir hadits- sebab berbicara saat shalat

diperkenankan dalam syariat mereka. Bahkan hal ini berlaku juga

pada masa awal Islam. Pada akhir pembahasan shalat, saya telah

menyebutkan hadits Yazid bin Hausyab dari bapaknya, dari Nabi

sAw, y 4 Jjl ii i'iFt'oi * g,b d; tk 7 lsrktronyo Juraii

seorang ahli ilmu niscaya dia mengetahui bahwa menjawab ibunya

adalah lebih utama daripada shalatnya)-

:?i, 6ii i"l ,? q r Pi ,,-tui (Ibunva berkata, "Yo

Allah, janganlah Engkau mematikannya hingga Engkau

memperlihatlrsn kepadanya wajah-wajah wanita-wanita pelacur).

Dalam Riwayat Al A'raj disebutkan, ??it :it d 'H ,P
(Hingga dia melihat wajah-wajah pelacur). Hal serupa juga

disebutkan dalam riwayat Abu Salamah. Sementara dalam riwayat

Abu Rafi' disebutkan, Y'it :-i ,P (Hingga Engkau

memperlihatkan wanita pelacur kepadanya). Dalam hadits Imran bin

Hushain disebutkan, :'t"tt e'p- ,F A; O*- l triti 'Litii 1
??'dt (Ibunya marah dan berkata, 'Ya Allah, ianganlah sekati-kali

Juraij meninggal hingga dia melihat wajah-wajahwanita pelacur).

Kata'muumisaat' adalah bentuk jamak dari kata 'muumisah'

artinya wanita pezina (pelacur), dan terkadang bentuk jamak kata

tersebut adalah' mawaamiis'.

Dalam riwayat Al A'raj disebutkan, ,:,!4i) Jl*bi ''*,1 ,iui

:3-y, d.t$'#t e'F ,? ht Wtt I Qbunya berkata, 'Engkau tidak

mau memperlihatkan wajahmu kepdaku, semoga Allah tidsk
mematikanmu hingga para wanita pezina di kota melihat wajahmu).

W ,t '^;:531t r4tt *a ,;.it iA!;1i?;t 'i '*:;a (seorang

wanita datang kepada Juraij dan menggodanya, teapi dio menolak.

Maka wanita itu mendatangi seorang penggembala dan menyerahkan
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diri kepadanya). Dalam riwayat Wahab bin Jarir bin Hazm dari

bapaknya yang dikutip Imam Ahmad disebutkan, iw tt?\; f it
'$*"'C { *;a e,t ,y ii rjd ,:4\ g i,l ,nq "Gi.a\rt ,i";
g; y? ,Fi lie *it o'3 gt u W"d$it ,ra.i11aan rsrait

menyebut-nyebut ibadqh Juraij. Maka seorong wanita pelacur di
antara mereka berkata, 'Jika kalian mau aku akan menfitnohnya

[mengujinyaJ'. Mereka berkata, 'Kami mant'. lhanita itu mendatangi

Juraij dan menggodanya, tetapi Juraij tidak menoleh kepadanya.

Maka si wanita menyerahkan dirinya kepada penggembala yang biasa
menggembalakon knmbingnya di sekitar rumah peribadatan Juraij).
Saya belum menemukan keterangan tentang nama wanita tersebut.

Hanya saja dalam hadits Imran bin Hushain disebutkan bahwa dia
adalah putri raja di negeri itu. Sementara dalam riwayat Al A'raj
disebutkan, 'ndt &'; *r: d,Jt;'* J q:b U'i;': (Dan ada seorang

wanita penggembala kombing yang biasa berlindung ke tempat
peribadatan Juraij). Lafazh serupa terdapat pula dalam riwayat Abu
Rafi' yang dinukil oleh Imam Ahmad. Lalu dalam riwayat Abu
Salamah disebutkan , 6* Vtr, llb €,i ** y Uk: (dan di

dekat rumah peribadatannya terdapat seorang laki-laki penggembala

knmbing dan seorang wanita penggembala domba). Riwayat-riwayat
ini mungkin digabungkan bahwa wanita tersebut adalah putri raja di
negeri itu. Ia biasa keluar dari rumahnya tanpa sepengetahuan

keluarganya dan sering melakukan kerusakan (berbuat zina). Sampai

akhirnya ia mengaku dapat menggoda Juraij. Maka ia pun melakukan

muslihat dengan mengubah penampilan seperti penggembala kambing
agar dapat berlindung ke rumah peribadatan Juraij demi memuluskan

rencananya untuk menggoda Juraij.

6ti ,t.r:ti (a pun melahirkan seorang anak). Dalam kalimat ini

terdapat kalimat yang tidak disebutkan secara redaksional, dimana

seharusnya adalah, "Ia pun hamil dan ketika telah sampai waktu maka

ia melahirkan seorang anak." Demikian juga kalirnat, "la berkata,
'Dari Juraij"', terdapatlafazh yang tidak disebutkan dan seharusnya
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adalah, "Ia ditanya, 'Dari siapakah anak ini?' Ia meniowab, 'Dari

Juraij '. " Bahkan dalam riwayat Abu Rafi' kalimat itu disebutkan

secara tekstual, 73ir. '=-Ue 
'U '$ Uu6 sr.ri 'o* q 'p 

(Dikatakan

kepadanya, 'Dari siapakah anak ini?' Ia menjawab, 'Dia berasal dari
pemilik rumah peribadatan ). Kemudian dalam riwayat Imam Ahmad

ditambahkan, 4 i,Ut| trri L.L ry e e,fi * osi |orlo
-f'F *tic (Wanita itu ditahan *dan peraturon yang berlaku siapa

berzina niscaya dibunuh- lalu ditanya, 'Dari siapakah ini?' Ia
menjawab, 'Dia dari pemilik rumah peribadatan'.). Al A'raj juga

memberi tambahan, aii? qAt Jj (Dia turun kepadaku dari tempat

peribadatannya). Kemudian dalam riwayat Al A'raj disebutkan, 
',Pi

4.b6 dt'JJ,?'1' d'i ,UC ,*b ,y ,4 (Dikatakan kepadanya,

'Siapakah yang melakukan ini kepadamu?' Ia menjawab, 'Juraij sang

rahib [ahli ibadahJ. Ia turun kepadaku dan menggouliku). Dalam

riwayat Abu Salamah ditambahkarr, if ,it ilri ,:r:tfr6 eifir j1 rylii

:,. di$ (Mereka pergi kepada raia negeri itu dan mengabarkan

kepadanya. Mako si rajo berkata, 'Carilah dia dan hadapknn

kepadaku').

tllli il;'* rlli{5 t'jb (Mereka mendatangi Juraij, lalu

menghancurknn tempat ibadahnya dan menurunkannya). Dalam

riwayat Abu Rafi' disebutkan , ';l t'ti3 l\t it&A;i g\k tptl
t't-: oiy 4*fl |ni:k- (Mereka datang sambil membawa kapak-

kapak mereka dan parang-parang merekn menuju rumah peribadatan.

Mereka memanggil Juraij namun dia tidak mau berbicara dengan

mereka. Akhirnya mereka pun menghancurkan tempat

peribadatannya). Dalam hadits Imran bin Hushain disebutkan, ';3 Ui

suora-suara knpak di bagian bqwah rumah peribadatannya. Makn dia
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bertanyo kepada mereka, 'Celokalah kolian, ado apa dengan kalian?'

Mereka pun tidak menjawabnya. Ketika Juraij melihat hal itu maka ia

mengambil tali laltt turun melewati tali.).
t 1..itpl @an mereka mencacinya). Dalam riwayat Ahmad dari

Wahab Ibnu Jarir ditambahk *r, o,yr'43 e]il'r!6 tpifta t i,luil 6;:*')

(Mereka pun memukulinya. Juraij berkata, 'Apa urusan kalian?'

Merekn menjawab, 'Sesungguhnya engkau telah berzina dengan

wanita lni'.). Kemudian dalam riwayatnya dari Abu Rafi' disebutkan,

u.s ,s1:Ai ,*'* 116 C rlbta ,ir* ,b ffi;.ii ,,;1t.E') Zst tius

/6' ,j ryrt'e'k'k:b W't * gti6'li (Mereka berkata,

'Wahai Juraij, turunlah!' Namun, Juraij tidok mau dan dia terus

melalaanakan shalat. Maka mereka pun mulai menghancurkan tempat

peribadatannya. Ketika Juraij melihat hal itu dia turun. Akhirnya

mereka mengalungkan tali di lehernya dan di leher wanita itu lalu
membawa keduanya berkeliling di antara manusia). Sementara dalam

riwayat Abu Salamah disebutkan, ':)U & ,d? 6-|*i.s ,41'it'i'Jui
t&,6 ^' r1,l,\r ,f; -a,l:A 

/6t |P (Si raja berknta kepadanya,

'Celaks engkou wahai Juraij, kami menganggopmu orang yong

paling baik, teapi engkau telah menghamili wanita ini. Bowalah ia

dan saliblah'). Lalu dalam hadits Imran disebutkan, 'fi.-H ryW
?NA. 'oNtXt i:u: ,fy ,Oj*t (Mereka pun memukulinya seraya

berkata, 'Engkau orang yong pamer. Engknu menipu manusia dengan

amalanmu'). Dalam Riwayat Al A'raj disebutkan, t' * q t:it ffi

e):ilur'; e ,l,t{>,W-p ,ririi ,';*.i''o'k,ri ,i,t:iJt (Ketika mereka

membawonya melewati rumah-rumah parawanita pezina, mereka pun
keluar dan melihat kepadanya, maka dia tersenyum. Mereka berkata,

'Ia tidak tertawa hingga melewati para pezina'.).

'b, 
b:P (Dia wudhu dan shalat). Dalam riwayat Wahab bin

larir, rbtl ,U"j ?rfi (Dia berdiri dan shalat lalu berdoa). Sementara
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dalam hadits Imran disebutkan , ;;rk: di '^:b tj? ,e ti:p iA
(Juratj berkata, 'Menyingkirlah dariku'. Mereka pun menjauh darinya
lalu dia shalat dua rakaat).

gtlt :,)ri riy.; r, '!l'i 'j6i ixlir ;i j lxemudian mendatangi

anak tersebut dan berkata, "Siapa bapalcrnu wahai anak kecil? " Anak
itu berknta, "Si penggembala"). Dalam riwayat Wahab bin Jarir

disebutkan, €tljt ;t si :Jui (!$ a i* u" lu, ,i6 *y.,P (Juraij

menusuk anak itu dengan jarinya dan berkata, 'Demi Allah, wahai
anak kecil, siapakah bapalonu?' Anak itu menjawab, 'Aku adalah
anok si penggembala'.). Lalu dalam riwayat mursal dari Al Hasan

yang dikutip lbnu Al Mubarak dalam kitab Al Biru Wa Ash-Shilah, '^fi

,44 ,iW :Vt f. €. ,r&.bi ,;i q ll;rt € "rl 
,:*:FG ,:r$"'ol'j;)L

lt €r, ,Jut 1fi I!:i ;,'zltl, (Sesungguhnya Juraij memohon

kepado mereka untuk memberi tempo, maka mereka pun memberinya
tempo. Akhirnya ia melihat dalam mimpinya menusuk perut si wanita
dan berknta, "Wahai anak kecil, siapakah bapakrnu? " Juraij
melakukan hal itu maka si anak menjowab, "Penggembala

kambing.").

Dalam riwayat Abu Rafi' disebutkan , u ,Jui ?t oit'#'j
ctli,;aJt gti i,Stl t!'i.1 (Kemudian Juraij mengusap kelapa bayi itu dan

berkata, 'Siapa bapakmu?' Si bayi menjawab, 'Penggembala

kambing'.). Kemudian dalam riwayatnya yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan , *. ,-P *\ €!, Uuroij meletakkan telunjulmya di atas

perut wanita i/z). Sementara dalam riwayat Abu Salamah disebutkan,

y;6 iruir 1;'t t't;f ;"i:lu s-,Ei {',lut wy e'6t'#tty;,tu ;rt
oil;dt gtt g.1 ,lEi ,grjlt (Si wanita didatangkan bersama bayinya

sementara mulut si bayi berada di susu ibunyo. Juraij berkata

kepadanya, 'Wahai anak kecil, siapakah bapalonu?' Si anak

melepaskan mulutnya dari susu ibunya dan berkata, 'Bapakku si

penggembala kambing'.). Dalam riwayat Al A'raj disebutkan, lLii
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i,lti t!'1J ,y ,,Sui :e.6 s'^;ii sir'o.bt i-i ,d.? i,i €., * ytt
'oti.i ;A ,l>ti lXetit, dimasukkon ke tempat raja mereka maka Juraij

berkata, 'Mana bayi yang dilahirkan oleh wanita itu?' Bayi tersebut

didatangkan dan Juraij berkata, 'Siapakah bapalcrnu?' Ia menjawab,
'Si fulan...' seroya menyebutkan noma bapaknya.).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa saya belum menemukan

keterangan tentang nama si penggembala tersebut. Hanya saja

sebagian mengatakan namanya adalah Shuhaib. Adapun mengenai

anak telah disebutkan di bagian akhir kitab shalat, fi s.f t- i,)us (oia

berkata, 'Wahai Abu Bus ). Masalah ini telah saya jelaskan di bagian

akhir pembahasan tentang shalat, dan kesimpulannya tidak seperti

yang diklaim oleh Ad-Dawudi, sebab itu bukan namanya tetapi artinya

adalah 'si kecil'.

Dalam hadits Imran disebutkan , 'i ,ibL q Ofu {F Ji 6t i
t'!'i i 'lui 

j,Ar u,au:P :y e'$i i*rit g.l lxemudian ruraii

sampai kepada suatu pohon dan mengambil rantingnya, lalu anak itu
didatanglran di buaiqnnya, kemudian Juraij memukulnya dengan

ranting tersebut seraya berkata, 'Siapakah bapalcrnu? ). Dalam kitab

At-Tanbih karya Abu Laits As-Samarqandi -tanpa sanod- disebutkan

bahwa Juraij berkata kepada si wanita, "Dimana aku menggaulimu?"

Si wanita menjawab, "Di bawah pohon". Maka Juraij mendatangi

pohon itu dan berkata, "Wahai pohon, aku bertanya kepadamu demi

Yang telah menciptakanmu, siapakah yang berzina dengan wanita

ini?" Setiap dahan pohon itu berkata, "Si penggembala kambing."

Semua perbedaan dalam riwayat ini digabungkan bahwa semua

yang disebutkan telah terjadi. Juraij mengusap kepala si bayi,

meletakan jarinya di perut si wanita, menusuk si bayi dengan jarinya,

memukulnya dengan ujung tongkat yang ada padanya. Adapun

mereka yang menggabungkan dengan mengatakan bahwa kisah itu

tidak hanya terjadi satu kali, dan bahwa Juraij menyuruh anak itu

berbicara saat masih dalam perut ibunya, lalu menyuruhnya berbicara

sekali lagi saat telah dilahirkan, maka semua ini jauh dari kebenaran.
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Dalam riwayat Wahab bin Jarir ditambahkan, {; dt ti,}
lfy'lj- t"j'i;j (Mereka pun berlompatan mendekati Juraij dan

menciumnya). Kemudian Al A'raj juga menambahkan, 6i-) fu'f;fi

if ;f a$'ntb\ (Atlah membebaskon [membersihkanJ Juraij [dari
tuduhanJ dan manusia pun mengagungkan kedudukan Juraij). Lalu
dalam Riwayat Abu Salamah disebutkan, t#t ll,gt # (Manusia

bertasbih dan takjub).

* ,1lt ,: , jti ,?t 'q u{a? q ,iO (Mereka berkata,

"Komi membangun rumah peribadatanmu dari emas?" Dia berkata,

"Tidak, kecuali dari tanah liat."). Dalam riwayat Wahab bin Jarir

disebutkan, |rg 65 ib 4 6i., (Bangunlah ia dari tanah liat

sebagaimana sebelumnya). Sementara dalam riwayat Abu Rafi'

disebutkan, 'riyi'i("L ,i i,Srt lf1iitt:-iJ! !i-: a v:r1 6 C ,lul
, ,,tjLiii rr.,Lf 6 (Mereko berkata, 'Kami akan membangun rumah

peribadatanmu yqng telah lcami robohkan dengan emas dan perak'.
Juraij berlrata, 'Tidak, akan tetapi kembalikan ia seperti sebelumnya'.

Merelrn pun melakukannya). Lalu dalam nukilan Abu Laits

disebutkan, cr Il ,i jd ,zbt'ujd ,I ,Jti ...ri ',y$,3lI.jr tiiui
t, a,

f (SanS raja berkata kepadanya, 'Kami akan membangunnya dari

emas'. Juraij berkota, 'Tidak'. Si raja berkata, 'Dari perak'. Juraij
berleata, 'Tidak, tapi dari tanah liat'.). Dalam riwayat Abu Salamah

ditambahkan, r; i,:ul t|S,b fu a! ,'i tjlui ar,,;'* e €,j (^3:t:.i

;t ",* t4bt 6'*'t q lt 6ab (Kemiatikanlah ia [seperti semulaJ).

Lalu Juraij kembali ke tempat peribadatannya. Mereko berkata

kepadanya, 'Demi Allah, mengapa engkau tertawa?' Juraij berkata,

'Aku tidak tertawa kecuali karena doa ibuku atasku'.).

Hadits ini mengandung anjuran untuk mendahulukan menjawab

panggilan ibu daripada shalat sunah. Karena meneruskan shalat sunah

hukumnya sunah, sedangkan menjawab panggilan ibu dan berbuat
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baik kepadanya adalah wajib. Imam An-Nawawi dan ulama lainnya
berkata, o'Hanya saja si ibu mendoakan atas anaknya dan doa itu
dikabulkan, karena merupakan hal yang mungkin bagi Juraij untuk
mempersingkat shalat lalu menjawab panggilan ibunya. Akan tetapi
barangkali Juraij khawatir bila sang ibu mengajaknya meninggalkan
tempat peribadatannya dan sibuk dengan kehidupan dunia." Demikian
yang dikatakan oleh Imam An-Nawawi. Tapi pernyataan ini perlu
ditinjau kembali. Sebab dalam penjelasan terdahulu telah disebutkan

bahwa ibunya Juraij biasa mendatangi anaknya dan berbicara
dengannya. Pendapat yang lebih kuat adalah bahwa ibunya Juraij
rindu terhadap anaknya, maka ia mengunjunginya dan dia merasa puas
jika telah berbicara dengannya. Seakan-akan Juraij tidak
mempersingkat shalat lalu menjawab ibunya karena khawatir akan

memutuskan kekhusyuannya.

Pada bagian akhir pembahasan shalat disebutkan dari hadits
Yazid bin Hausyab dari bapaknya, "sesungguhnya Nabi SAW
bersabda, i, :3? q iif ,i ua'oi '* W V; os 'j (sekiranya

Juraij seorang yang faqih [orang yang memahami hukumJ niscaya
dia mengetahui bahwa menjawab ibunya itu lebih utama daripada
ibadah kepada Tuhannya'). Riwayat ini dinukil oleh Al Hasan bin
Sufyan. Apabila riwayat ini dipahami secara mutlak maka dapat

dijadikan dalil diperperbolehkannya memutuskan shalat untuk
menjawab panggilan ibu, baik shalat sunah maupun fardhu. Ini adalah

salah satu pendapat dalam madzhab Syaf i, seperti dinukil oleh Ar-
Rauyani. Sementara An-Nawawi 

-mengikuti 
ulama lainnya-

berkata, "Riwayat tadi harus dipahami bahwa perbuatan itu boleh
(mubah) dalam syariat mereka." Akan tetapi pendapat ini pun masih

memiliki ganjalan berdasarkan apa yang saya sebutkan pada bagian

akhir pembahasan tentang shalat.

Adapun pendapat yang paling benar dalam madzhab Syafi'i
adalah apabila yang dikerjakan adalah shalat sunah dan diketahui

bahwa orang tua akan merasa sakit bila tidak dijawab, maka sang anak

wajib menjawab, tapi bila tidak maka tidak wajib. Jika shalat yang
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dikerjakan adalah shalat fardhu sementara waktunya sempit, maka

tidak perlu menjawab. Sedangkan bila waktunya masih panjang maka

wajib menjawab, menurut Imam AI Haramain. Namun, ulama yang

lain tidak sependapat dengannya, karena suatu shalat itu menjadi

wajib (untuk diselesaikan) apabila telah dimulai.

Menurut madzhab Maliki, menjawab orang tua saat shalat sunah

lebih utama daripada meneruskannya. Tapi dalam nukilan Al Qadhi

Abu Al Walid dinyatakan bahwa yang demikian khusus bagi ibu tidak

termasuk bapak. Dari riwayat mursal Muhammad bin Al Munkadir,

Ibnu Abi Syaibah mengutip pernyataan yang menguatkan pendapat

ini, dan juga menjadi pendapat Maklul. Namun, dikatakan bahwa

tidak seorang pun yang berpendapat demikian dari kalangan salaf

selain dia.

Pelaiaran vane danat diambil
1. Keagungan berbuat baik terhadap kedua orang tua dan

menjawab panggilan mereka meskipun si anak memiliki

halangan. Namun, kondis ini berbeda-beda sesuai perbedaan

maksudnya.

2. Bersikap lemah-lembut terhadap pengikut jika terjadi sesuatu

yang perlu diperbaiki. Sebab ibu Juraij meski sangat marah,

tetapi tidak mendoakan keburukan yang melampaui bagi

anaknya. Sekiranya bukan karena rasa lemah lembut dan kasih

sayang tentu dia akan mendoakan terjadinya perbuatan keji atau

pembunuhan bagi anaknYa.

3. Orang yang jujur dengan Allah tidak akan berbahaya baginya

fitnah yang menimpanya.

4. Kekuatan keyakinan Juraij dan ketulusan harapannya. Sebab dia

menyuruh sang bayi berbicara padahal menurut kebiasaan ia

tidak dapat berbicara. Kalau bukan karena harapannya yang

tulus bahwa bayi akan berbicara, tentu dia tidak menyuruhnya

berbicara.

5. Apabila ada dua perkara saling berbenturan, maka dimulai dari

yang paling penting di antara keduanya.
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6.

7.

Allah memberikan jalan keluar bagi para wali-Nya saat

mendapatkan ujian. Hanya saja yang demikian datang lebih
akhir pada sebagian mereka dan sebagian waktu demi mendidik
dan menambah pahala mereka.

Adanya karamah bagi para wali. Karamah ini terjadi pada

mereka atas pilihan dan permohonan mereka. Ibnu Baththal
berkata, "Jika dimungkinkan bahwa Juraij adalah seorang

seorang nabi, maka kejadian itu termasuk mukjizat." Tapi
kemungkinan ini tidak berlaku pada wanita yang diajak
berbicara oleh anaknya yang masih menyusui, seperti
disebutkan pada bagian akhir hadits.

Bolehnya menempuh ibadah yang berat bagi mereka yang

meyakini memiliki kemampuan untuk melakukannya.

Hadits ini dijadikan dalil oleh sebagian ulama bahwa diantara
syariat bani Israil adalah seorang wanita dibenarkan atas

dakwaannya terhadap laki-laki bahwa ia telah dicampuri dan si
anak dinisbatkan kepada laki-laki tersebut, dan pengingkaran si
laki-laki tidak diterima kecuali ia dapat memberikan bukti yang

meyakinkan.

Pelaku perbuatan keji tidak memiliki kehormatan.

Orang yang cemas dan khawatir dalam urusan-urusan penting
segera menghadap Allah dengan melakukan shalat.

Sebagian ulama Maliki berdalil dengan perkataan Juraij, "Siapa
bapakrnu wahai anak kecil? " bahwa orang yang berzina dengan

wanita dan melahirkan anak perempuan maka tidak halal
baginya menikahi anak itu, berbeda dengan pendapat madzhab

Syaf i dan Ibnu Majisyun dari ulama madzhab Maliki.
Alasannya bahwa Juraij menisbatkan anak zina itu kepada laki-
laki yang berzina dan Allah membenarkan penisbatan tersebut

dengan menjadikan si anak memberi kesaksian untuk Juraij.
Demikian juga perkataan si anak, "Bapakht adalah si fulan",
maka penisbatan itu adalah benar dan mesti berlaku antara

keduanya hukum-hukum antara bapak dan anak maupun

sebaliknya. Mengenai hak waris dan perwalian telah

9.

10.

11.

1)
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dikecualikan oleh dalil. Adapun perkara-perkara yang lain tetap

sebagaimana hukum sebelumnya.

13. Wudhu tidak khusus bagi umat ini, berbeda dengan mereka yang

beranggapan bahwa wudhu adalah kekhususan umat

Muhammad SAW, bahkan yang khusus bagi umat ini adalah

cahaya karena bekas wudhu di akhirat. Perkara serupa telah

disebutkan juga dalam kisah Ibrahim dan Sarah bersama sang

penguasa diktator.

iqr U'&: (Pernah pula ada seorang wanita). Saya belum

menemukan keterangan tentang namanya dan tidak juga niuna

anaknya, bahkan tidak ada nzrma seorang pun yang terlibat dalam

kisah tersebut.

t'rt ,y't e, ,\l(Tibaaiba lewat seorang pengendara). Dalam

riwayat Khallas dari Abu Hurairah RA yang dikutip Imam Ahmad

disebutkan ,"F;i"a;A lf engendara kuda yang angkuh).
,

\tb )5 (Berpenampilan bagus). Ada yang berpendapat bahwa

*uto*yu adalah seorang yang memiliki Eeya, penampilan dan

pakaian yang bagus sehingga orang-orang takjub dan mengancungkan

jempol kepadanya. Sementara dalam riwayat Al Khallas disebutkan,

eb Ajt3'o (Uemtliki penampilanyang bagus).
t-

'*:1 ;s ,r;-:l i SG gtu Hurairah RA berkata, "seakan-al<sn

alru melihat...").Pernyataan ini dinukil melalui sanad yang maushul

yang disebutkan pada awal hadits. Pemyataan ini merupakan usaha

yang sungguh-sungguh untuk menjelaskan berita. Yaitu dengan cara

memperagakannya.

zi\ (Seorang wanita budak). Iman Ahmad memberi tambahan

dalam riwayatnya dari Wahab bin Jarir, 'q'-F Oang sedang dipukuli).

Lalu dalam riwayat Al A'raj dari Abu Hurairah berikut tentang bani

Israil disebutkan, Q ',-i,;-: ')fr (Ditarik-tarik fdiseretJ dan

dipermainknn).
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flJrl d,:Utii (S, ibu berksta, "Mengapa demikian?").

Maksudnya, si ibu bertanya kepada anaknya sebab perkataannya.

31.e |t:jt ,jGi (Si anak berkata, ,,penunggang hewan itu

adalah seorang yang zhalim."). Dalam riwayat Ahmad disebutkan,

l'4$t 4 "tW art;,lrr jli t't\t rli ,orJli u- :Jtai (Dia berkara, ,wahai

ibuku, adapun si penunggang yang berpenampilan bagus itu adalah
orong yang zhalim di antara orang-orang yong zhalim'). Sementara

dalam riwayat Al A'raj dikatakan, "sesungguhnya dia seorang yang

kafir."
',fluit 

Qadahal dia tidok melakukannyo). Dalamriwayat Imam

Ahmad disebutkan , ',* ,l'* E: ,l'j & /:: U;;'lt 
"" 

oi'ta-

itt (Mereka berkata, 'Engkau mencuri', padahal dia tidak mencuri.

'Engkau berzina' padahal dia tidak berzina. Sementara dia
mengatakan 'cukuplah bagiku Allah [sebagai pelindungJ '). Kemudian
dalam riwayat Al A'raj disebutkan, ojtr"t ,?nr u1 ,)*j d.i r4t'jt
\ . . ',ot-.. ,- o,;tr nb J"n UF Q (Mereka berknta kepadanya, 'Engkau berzina'

,u*urtoro dia berkata, 'Cukuplah bagiku Atlah [sebagai pelindungJ'.
Mereka berksta kepadanya, 'Engkau mencuri' sementara dia berkata,
'Cukuplah bagiku Allah fsebagai pelindungJ'). Dalam riwayat
Khallas disebutkan bahwa wanita itu berkebangsaan Habasyah atau

Zanjiyah. Dikatakan pula wanita tersebut meninggal dan mereka

menariknya hingga melemparkannya. Maka inilah makna riwayat Al
A'raj,';iyi (ditarik-tarik [diseret).

Hadits ini menjelaskan bahwa jiwa-jiwa pemuja dunia hanya
memperhatikan perkara yang nampak sehingga takut akan kondisi
yang buruk. Berbeda dengan orang-orang yang telah mengenal Allah
SWT. Pandangan mereka menembus hakikat yang batin sehingga

mereka tidak peduli bagaimana pun bagusnya penampilan. Persis

seperti yang dikisahkan oleh Allah tentang para pengikut Qarun disaat

dia keluar kepada mereka, "lvloga-moga kiranya kita mempunyai
i.t€perti apa yang telah diberikan kepada Qarun; Sesunggtthnya ia
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benar-benar mempunyai keberuntungon yang besor. Orang-orang

yang dianugerahi ilmu berftata, 'Kecelakaan yang besarlah bagi

kamu, pahala Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang

beriman'. " (Qs.Al Qashash [28]: 79-80)

Pelajaran lain dari hadits ini bahwa tabiat manusia adalah

mendahulukan kebaikan untuk anak-anaknya daripada dirinya sendiri.

Sebab wanita dalam kisah ini meminta kebaikan dan memohon

perlindungan kejahatan untuk anaknya tanpa menyebut-nyebut dirinya

sendiri.

Kedua,hadits Abu Hurairah RA tentang Nabi Musa dan Isa AS.

Hadits ini telah disebutkan pada kisah Nabi Musa melalui jalur yang

sama seperti di atas. Hanya saja di tempat ini diberi tambahan sanad

lain, yaitu; Mahmud 
-yakni 

Ibnu Ghailan- menceritakan kepadaku,

dari Abdurrazzaq... dan seterusnya. Lalu Imam Bukhari menyebutkan

sesuai dengan redaksi Mahmud. Sementara pada kisah Musa dinukil

menurut versi riwayat Hisyam bin Yusuf.

Adapun lafazh pada riwayat di atas, *Aku kira beliau

mengatakan,'Mudhtharib'. " Orafig yang mengucapkan lafazh,'Aku

kira' adalah Abdunazzaq. Sedangkan makna 'mudhtharib' adalah

yang tinggi tapi tidak kuat. Ada juga yang mengatakan maknanya

kurus. Sementara dalam riwayat Hisyam dinukil dengan lafazh

"dharb" dan ditafsirkan dengan makna yang kurus. Tapi tidak ada

pertentangan antara keduanYa.

Ibnu At-Tin berkata, "Sifat yang disebutkan pada riwayat ini

menyelisihi lafazh sesudahnya, yaitu; dia seorang yang berbadan

besar." Maksudnyalafazhpada hadits berikutnya. Kemudian Ibnu At-

Tin memberi jalan penyelesaian bahwa yang dikatakan berbadan besar

adalah Dajjal. Menurut Iyadh riwayat dengan lafazh "dharb" lebih

shahih daripada riwayat dengan lafazh"mudhtharib", karena dalam

riwayat ini terdapat unsur keraguan. Dia berkata, "Dalam riwayat lain

disebutkan jasiim (berbadan besar) yang artinya bertentangan dengan

kata ,dharb' (kurus). Kecuali bila kata iasiim diartikan 'sangat

tinggi,." At-Taimi berkata, "Barangkali sebagian lafazh hadits ini
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masuk pada sebagian yang lain. Karena kala jasiim disebutkan

berkenaan dengan sifat Dajjal bukan sifat Musa AS."
Menurutku, yang lebih tepat adalah kemungkinan yang

dikemukakan oleh Iyadh, bahwa kata jasiim yang berkenaan dengan

Musa artinya sangat tinggi. Kesimpulan ini didukung oleh lafazh

riwayat pada pembahasan tentang awal mula penciptaan, ;;'J, iri)
\W (r* (Aku melihot Musa berbodan keknr dan tinggi). Hanya saja

Ad-Dawudi tidak sependapat, karena menurutnya orang yang tinggi
tidak dapat dikatakan berbadan kekar. Tapi sanggahan Ad-Dawudi
kurang berdasar karena kedua sifat itu tidak bertentangan.

Menurut An-Nawawi, kata "ju'udah" yang berkenaan dengan

Musa berkaitan dengan badannya, yaitu memiliki badan yang kekar,

bukan berarti berambut keriting. Sebab telah diriwayatkan bahwa
Musa adalah seorang yang memiliki rambut lurus.

:,,,
ztrJ.j (Postur sedang). Maksudnya beliau AS tidak terlalu tinggi

dan tidak pula terlalu pendek, bahkan dia memiliki tinggi badan yang

sedang.

edJjil 4 (Maksudnya, tempat pemandian). Ini adalah

penafsiran Abdunazzaq dan tidak tercantum dalam riwayat Hisyam.
Lafazh "Ad-Dimaas " dalam bahasa Arab artinya fatamorgana. Akan
tetapi terkadang digunakan juga dengan makna tempat tertutup.
Sementara tempat pemandian adalah salah satu tempat yang tertutup.

Maksud pemyataan ini adalah memberi gambaran bahwa Isa seorang

yang memiliki warna kulit bersih, badan yang indah dan muka yang

cerah. Seakan-akan dia berada di tempat tertutup kemudian keluar
darinya dalam keadaan berkeringat. Pada riwayat Ibnu Umar

sesudahnya disebutkan, iO 'rlii c;f" (Kepalanya meneteskan air).

Kemungkinan yang dimaksud adalah makna yang sebenarnya, dan

bahwa dia berkeringat hingga menetes dari kepalanya. Tapi
kemungkinan pula adalah kiasan tentang kecerahan wajahnya. Hal ini
didukung oleh riwayat Abdurrahman bin Adam dari Abu Hurairah RA
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yang dikutip Imam Ahmad dan Abu Daud, fi '4-i'trir; '^llt'yf;

(Kelapanya meneteskan air meskipun tidak basah)-

j"rsy ,.al (Aku diberi dua wadah). Masalah ini akan dijelaskan

ketika membicarakan isra' Nabi SAW dalam pembahasan tentang

sirah nabawiyah.

Ketiga, hadits Ibnu Abbas RA tentang Nabi Isa, Musa dan

Ibrahim AS.

* ,U.t ;p (Dari Ibnu Umar). Demikian tercantum pada semua

riwayat naskah Shahih Bukhari yang sampai kepada kami. Akan tetapi

hal ini dikritik oleh Abu Dzar dalam riwayatnya. Dia berkata,

"Demikian tercantum dalam semua riwayat yang didengar langsung

dari Al Farabri, yaitu dari Mujahid dari Ibnu Umar. Aku tidak tahu

apakah demikian yang diucapkan oleh Imam Bukhari ataukah Al

Farabri melakukan kekeliruan. Karena yang aku lihat di semua jalur

periwayatan baik melalui Muhammad bin Katsir maupun selainnya

adalah; dari Mujahid, dari Ibnu Abbas." Kemudian dia

memaparkannya sanad-nya hingga Hanbal bin Ishaq, dia berkata;

Muhammad bin Katsir menceritakan kepada kami... dan di dalamnya

disebutkan Ibnu Abbas. Demikian juga yang diriwayatkan oleh

Utsman bin Sa'id Ad-Darimi dari Muhammad bin Katsir, dia berkata,
.Riwayat ini dinukit pula oleh Nashr bin Ali dari Abu Ahmad Az-

Zubairi dari Israil'. Serupa dengannya diriwayatkan oleh Yahya bin

Zakariya bin Abi Za'idah dari Isra'il." Demikian kutipan dari Abu

Dzar.

Abu Nu'aim menukil riwayat tersebut dalam kitab Al

Mustakhraj dari Ath-Thabarani dari Ahmad bin Muslim Al Khuza'i,

dari Muhammad bin Katsir seraya berkata, "Imam Bukhari

meriwayatkannya dari Muhammad bin Katsir seraya menyebutkan

Mujahid dari Ibnu L]mar." Kemudian dia memaparkan dari jalur Nahsr

bin Ali dari Abu Ahmad Az-Zubaitidari Isra'il dan menyebutkan Ibnu

Abbas.

Ibnu Mandah mengutip hadits yang sama di kitab Al Iman dati

kluhammad bin Ayyub bin Dhurais dan Musa bin sa'id Ad-Dexda$i,
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keduanya dari Muhammad bin Katsir seraya menyebutkan Ibnu

Abbas. setelah itu dia berkata, "Adapun Imam Bukhari telah

meriwayatkannya dari Muhammad bin Katsir dari Ibnu Umar. Namun,

yang benar adalah dari Ibnu Abbas".

Abu Mas'ud berkata di kitab Al Athraf, "sesungguhnya manusia

meriwayatkan hadits itu dmi Muhammad bin Katsir dari Mujahid dari

Ibnu Abbas. Akan tetapi tercantum dalam semua naskah Shahih

Bukhari, Dari Mujahid dari Ibnu Umar" dan ini adalah suatu

kesalahan." Dia menambahkan, "Hadits tersebut telatr diriwayatkan

oleh murid-murid Israil --di antaranya Yahya bin Abu Za'idah,Ishaq

bin Manshur, An-Nadhr bin syamuel, Adam bin Abi Iyas dan selain

mereka- dari Israil, dan semuanya menyebutkan Ibnu Abbas.

Demikian juga diriwayatkan oleh Ibnu Aun dari Mujatrid dari Ibnu

Abbas."

Hadits yang dimaksud juga diriwayatkan oleh Imam Muslim

dari guru Imam Bukhari, tapi tidak menyinggung tentang Isa AS'

Bahkan riwayat ini hanya menyebut Ibrahim dan Musa AS'

Muhammad bin tsmail At-Taimi menduga kesalahan terletak pada

sanad riwayat ini bukan berasal dari Imam Bukhari. Alasannya,

batrwa Al Ismaili telah menukil dari jalur Nashr bin Ali dari Abu

Ahmad seraya menyebutkan Ibnu Abbas tanpa menyinggung bahwa

Imam Bukhari menukilnya dari Ibnu Umar. Seandainya yang

tercantum dalam Shahih Bukhari adalah 'dari Ibnu Umar' tentu dia

akan menjelaskannYa.

Faktor yang mengUatkan batrwa hadits itu berasal dari Ibnu

Abbas dan bukan dari Ibnu Umar adalah riwayat berikutnya, berupa

pengingkaran Ibnu Umar terhadap mereka yang mengatakan bahwa

Isa berkulit kemerahan, bahkan dia bersumpah atas hal itu. Sementara

dalam riwayat Mujahid disebutkan, "& 'frb ,* 66 (Adapun Isa

berkulit kemerahan dan berbadan kelrar). Hal ini menguatkan bahwa

hadits Mujahid tersebut dari Ibnu Abbas bukan dari Ibnu Umar.

'yljt JA:'€'tg (Seakan-akan beliau seorang laki-laki dari Az-

Zuth). Salah satu rumpun bangsa Sudan. Sebagian mengatakan mereka
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termasuk rumpun bangsa India, memiliki badan yang tinggi tetapi

kurus. Menurut lbnu At-Tin bahwa kata'jasiim' (berbadan besar)

yang berkenaan dengan sifat Musa bertentangan dengan sabda beliau

SAW dalam riwayat lain,'dharb'yarrg bermakna kurus. Menurutnya,

barangkali periwayat hadits telah memasukkan lafazihadits yang satu

kepada hadits lainnya. Sebab kata 'jasiin' disebutkan berkenaan

dengan sifat Dajjal.

Pemyataan Ibnu At-Tin dapat dijawab bahwa meski badannya

kurus, tetapi bisa saja memiliki sifat 'jasiim'dalam arti sangat tinggi.

Sekiranya beliau tidak tinggi maka daging badannya terkumpul dan

bisa pula disebut 'jasiim'.
Keempat, hadits lbnu Umar tentang Isa AS dan Dajjal. Imam

Bukhari menyebutkannya dari Nafi' dari Ibnu Umar melalui dua jalur;

salah satunya maushul dan yang lain mu'allaq. Dia juga menukil dari

Salim bin Abdullah bin Umar dari bapaknya.

|S:P',* (Di antara dua punggurug). Maksudnya, beliau SAW

duduk di antara manusia secara terang-terangan tanpa sembunyi-

sembunyi. Mungkin pula maknanya sebagian mereka di hadapan

beliau SAW dan sebagian lain di belakangnya.Seakan-akan mereka

telah mengelilinginya dari segala arah, dan inilah makna dasar kata

tersebut. Kemudian pemakaian kata tersebut mengalami

perkembangan sehingga digunakan juga dalam arti orang yang berdiri

di tengah khalayak secara mutlak. Oleh sebab itu, sebagian ulama

mengklaim bahwa kata "Zhahrdnoi" di tempat ini hanya sebagai

tambahan.

y6 + '^*'oi? ,#t /t )?i'1,*Ut sy;sr'01 tl 6rtohuitah,

sesungguhnya Al Masih Ad-Dajjal mata knnannya buta. Matanya

seakan-akan buah anggur yang menonjal). Kata "thaafiyah" berasal

dari kata "Thafaa yathfaa" artinya sesuatu yang lebih menonjol dari

yang lainnya. Mata Dajjal diserupakan dengan buah anggur yang lebih

menonjol di tangkainya. Penjelasan lebih detil akan disebutkan pada

pembahasan tentang fitnah dan cobaan.
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,s-;6 #lS (Sebagus apa yang dilihat). Dalam riwayat Malik

dari Nafi' pada pembahasan tentang pakaian disebutkan, ',ri g iFiS
*tj (Sebagus yang engkau lihat).

A. af (Rambutnya menyentuh). Apabila panjang rambut

kepala melebihi telinga disebut limmah. Jika melebihi kedua bahu

maka disebut jummah. Lalu apabila lebih pendek dari keduanya

disebut wafrah.

ft gt (Rambutnya terurai). Yakni diurai dan diberi minyak'

Dalam riwayat Matik disebutkan, ig ';*s 'r+ Wi n '^:J.'i lOia

memiliki rambut yang melebihi telinganya dan telah diurai serta

meneteskan air). Pada pembahasan terdahulu telah disebutkan bahwa

rambutnya meneteskan air yang digunakan untuk mengurainya. Atau

yang dimaksud adalah kecerahan wajah sebagai kiasan atas kebersihan

dan keindahannya.

Dalam riwayat Salim berikut tentang sifat Isa AS disebutkan

dengan lafazh, *t q ?$ 'dfi (Beliau berkulit sawo matang dan

berambut lurus). Sementara pada hadits sebelumnya disebutkan

dengan lafazh, "J1, 'rfi (Beliau berbadan kekar). Tentu saia kata ia'd
bertentangan dengan kata sabth. Hanya saja mungkin digabungkan

bahwa kataiad berkaitan dengan badan bukan rambut, dan maknanya

adalah berbadan kekar dan padat. Perbedaan ini mirip dengan

perbedaan lafazh tentang warna kulit beliau AS, apakah "oodam"

ataukah "ahmar". Kulit "ahmdr" dalam bahasa Arab adalah kulit

yang sangat putih sehingga terlihat agak kemerah-merahan.

Sedangkan kulit "aadam" adalah kulit yang berwarna kecoklatan

(sawo matang). Namun, perbedaan ini mungki juga digabungkan

bahwa kulitnya menjadi "Ahmor" (putih kemerahan) karena sebab

tertentu seperti terlalu lelah, tetapi warna dasar kulitnya adalah

"aadam" (sawo matang).

Abu Hurairah RA telah menyebutkan juga bahwa Isa berkulit

putih agak kemerahan, dan nampaknya Ibnu Llmar mengingkari
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sesuatu yang dihafal oleh selainnya. Adapun pernyataan Ad-Dawudi
bahwa riwayat dengan lafazh, "aadam" lebih akurat, sebab Abu
Hurairah dan Ibnu Abbas telah sepakat menyelisihi pernyataan Ibnu

Umar. Kemudian tercantum pula dalam riwayat Abdurrahman bin

Adam dari Abu Hurairah tentang sifat Isa, 6a40 :i;it Jl LT;. '^!i

(Beliau memiliki psfir sedang berwarna kemerohan dan putih).

,/bi'r# ,* i,t;- 
rtltj (Meletokkan kedua tangannya di atas

pundak dua orang laki-laki). Aku tidak menemukan keterangan

tentang nama kedua laki-laki itu. Sementara dalam riwayat Malik
disebutkan, *Bertelekan pada tenglatk dua orang loki-laki".

Lli geriting). Petafalat yang masyhur untuk kata ini adalatr

'qathathan', tetapi terkadang dilafalkan 'qathithan'. Adapun
maknanya adalatr rambut yang sangat keriting. Terkadang makna kata

ini (yakni keriting) digunakan untuk menyebut sifat seseorang dengan

maksud mencelanya Dikatakan, "ja'dul yadain" (kedua tangannya

keriting) atau "ja'dul ashabi"' $ari-jari tangannya keriting),
maksudnya seorang yang sangat kikir. Biasa juga digunakan untuk
seorang yang berbadan pendek. Adapun bila digunakan berkaitan

dengan rambut, maka ada kemungkinan berkonotasi celaan atau

pujian.

f iu, d!: i '?1& @rang yang alu lihat paling mirip

dengannya adalah Ibru Qathan). Hal ini akan disebutkan pada jalur
periwayatan berikutnya

96 * *'W't;';S (nuovot ini dinukil pula oleh ubaidillah dari

Nali). Ubaidillah yang dimaksud adalah Ibnu Umar Al Umari.

Sedangkan Nafi' adalah Ibnu Umar. Riwayat ini dinukil oleh Imam
Ahmad dan Muslim melalui sanad yan9 maushul dat', jalur Abu
Usamah dan Muhammad bin Bisyr, semuanya dari Abdullah bin Umar

tentang Al Masih Ad-Dajjal saja hingga kalimat, 9b + (Buah

anggur yang menonjol), lanpa menyebutkan kalimat sesudahnya. Hal
ini mengindikasikan bahwa terkadang dikatakan bahwa hadits ini
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diriwayatkan pula oleh si fulan, padahal yang dimaksud adalah dasar

haditsnya bukan semua kandungannya.

'fri 4|*, y io' ,,l-r H' iU o ,i'i 1 (ridak, demi Attah,

Rasulullah SAW tidak mengataknn tentang Isa berlculit putih agak

kemerahan). Huruf lam padalafazh, "Li isa" bermakna 'arz (tentang),

yakni tentang Isa, seperti frrlu" Allah dalam surah Al Ahqaaf [46]

ayat tt, 4t 6-fu 6 G; ttg 'j tpnr, 61rt r;;? olil'Sai pan orqns-

orang kafir berkata tentang orang-orang yang beriman, "Kalau

sekiranya ia (Al Qur'an) adalah suatu yang baik, tentulah mereka

t iada me ndahului knmi (b er iman) kep adany a" .).

Pada pembahasan terdahulu telah dijelaskan cara

menggabungkan antara apa yang diingkari oleh Ibnu Umar dan

dikuatkan oleh selainnya. Hadits ini juga rnenunjukkan bolehnya

bersumpah atas dasar keyakinan yang kuat. Sebab Ibnu Umar mengira

bahwa sifat tersebut samar bagi periwayat hadits. Menurutnya, yang

disifati berkulit putih agak kemerahan adalah Dajjal bukan Isa AS.

Padahal tidak tertutup kemungkinan bahwa keduanya (yatti Isa AS

dan Dajjal) telah disifati demikian. Akan tetapi bagi Isa berkonotasi

pujian sedangkan bagi Dajjal berkonotasi celaan seperti telah

dijelaskan. Seakan-akan lbnu Umar telah mendengar secara

meyakinkan tentang sifat Isa AS bahwa beliau memiliki kulit

kecoklatan. Oleh karena itu, dia boleh bersumpah atas dasar

keyakinannya yang kuat bahwa orang yang mengatakan Isa merniliki

kulit putih agak kemerahan telah melakukan kesalahan.

$urUtVl;lU 6 W. (Ketika aku sedang tidur [aku berrnimpiJ

thawaf di Ka'bah). Hal ini menunjukkan bahwa penglihatan beliau

SAW terhadap para nabi pada kali ini bukan penglihatannya yang

dikutip dalam hadits Abu Hurairah RA. Karena pada hadits Abu

Hurairah RA terjadi saat isra', meskipun ada yang berpendapat

seluruh peristiwa isra' terjadi dalam mimpi. Namun, pendapat yang

benar bahwa peristiwa itu terjadi dalam keadaan terjaga. Pendapat lain

mengatakan bahwa isra" terjadi dua kali atau beberapa kali seperti

akan dijelaskan pada tempatnya.
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Serupa dengannya hadits yang dinukil Imam Ahmad melalui
jalur lain dari Abu Hurairah RA secara marfu', nf 'UA't grqri ill

€i cit e ',* ef ,/9t ?. U 6,rijii 
"r;\i 

'6a'ep 1po4o

malam aku diperjalankan, aku meletakkan keduq kakiku di tempat

dimana para nabi meletakkan koki-kaki merekn di Baitul Maqdis, lalu
Isa putra Maryam ditampakknn kepadaku). Iyadh berkata, "Jika
penglihatan Nabi SAW terhadap para nabi sebagaimana disebutkan

pada hadits ini terjadi saat mimpi, maka tidak ada kemusykilan. Tapi

bila terjadi saat terjaga (bukan mimpi) maka cukup musykil

dijelaskan."

Pada pembahasan tentang haji -dan akan dikutip kembali pada

pembahasan tentang pakaian- telah disebutkan tambahan bagi

riwayat ini dari Ibnu Aun, dari Mujahid, dari Ibnu Abbas, ;:-i t1:,

g;rrjr d :t;r rit oilt '$:i ;g ,Q4 ?|hx -ei $ de "r* ?tr ,h?
4,.,

(Adapun Musa seorang yang berkulit sqwo matong dan berbadan

keknr mengendarai unta merah yang dikekang dengan tali kecil,

seakan-akan aku melihat kepadanya ketiko dia menuruni lembah).

Riwayat ini semakin mempenrmit masalah.

Untuk menjelaskan permasalahan tadi, maka para ulama

memberikan beberapa jawaban, di antaranya:

Pertama, para nabi melebihi tingkatan para syuhada', sementara

para syuhada' hidup di sisi Tuahn mereka. Demikian juga para nabi

tidak tertutup kemungkinan mereka shalat dan berhaji serta

befiaqarrub (mendekatkan diri) kepada Allah dengan melakukan apa

yang mereka mampu laksanakan selama dunia 
-tempat 

beramal dan

pembebanan- masih ada.

Kedua, Nabi SAW melihat keadaan mereka ketika masih hidup.

Ditampakkan kepadanya bagaimana keadaan mereka dan tata cara haji

serta talbiyah mereka. Oleh karena itu, beliau bersabda dalam riwayat

Abu Al Aliyatr dari Ibnu Abbas yang dikutip Imam Muslim, ';Hi ;g

":i 
jl pi jsi ,ai jt,(Seakan-akan melihat kepada Musa, dan

sealran-akan aku melihat kepada Yunus).
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Ketiga, Nabi SAW mengabarkan apa yang diwahyukan
kepadanya tentang urusan para nabi tersebut dan apa yang mereka

lakukan. Oleh karena itu, Nabi SAW menggunakanlafazh permisalan.

Adapun riwayat yang tidak menggunakan lafazh tersebut harus

dipahami sebagaimana riwayat yang menggunakan permisalan.

Imam Al Baihaqi telah menulis satu kitab unik tentang

kehidupan para Nabi SAW dalam kubur-kubur mereka. Dia mengutip

hadits Anas, 
'o';ai- 

ei# qi+iir;\t gara nabi hidup dalam kubur-

kubur merelra melakukan shalat). Riwayat ini dinukil dari Yahya bin
Abi Katsir (seorang periwayat Shahih Bukhari), dari Al Mustaslim bin
Sa'ad (dinilai tsiqah oleh Ahmad dan Ibnu Hibban) dari Al Aswad bin
Abi Ziyad Al Bashri (dinilai tsiqah oleh Ahamd dan Ibnu Ma'in) dari

Tsabit, dari Anas RA. Hadits ini diriwayatkan juga oleh Abu Ya'la
dalam Musnad-nya melalui jalur yang sama. Kemudian Al Bazaar

menukilnya, tetapi dia menyebutkan, "Dari Hajjaj Ash-Shawwaf'.
Dalam hal ini, dia keliru karena yang benar adalah Al Hajjaj Al
Aswad seperti ditegaskan dalam riwayat Al Baihaqi dan di-shahih-
kannya. Al Baihaqi juga menukilnya dari jalur Al Hasan bin Qutaibah
dari Al Mustaslim, demikian juga Al Bazzar dan Ibnu Adi. Namun, Al
Hasan bin Qutaibah adalah periwayat yang lemah. Kemudian Al
Baihaqi meriwayatkan dari Muhammad bin Abdunahman bin Abi
Laila 

-salah 
seorang ahli fikih Kufah- dari Tsabit dengan lafazh

yang lain, dia berkata, W q'$.ti 6 e:* etf;- I l#li Lr

. t . . t '.ot 4. t

rF' .J g- 
';' 

at ,g'ti u o't6- (Sesungguhnya para nabi tidak
'dibiarkan 

di kubu'r-kubur mereka setelah empat puluh hari, akan

tetapi mereka melakukan shalat di hadapan Allah hingga sangkakala

di t i up). Tapi Muhammad seoran g y ang buruk hafalannya.

Al Ghazali dan Ar-Raf i menyebutkan hadits marfu', u;,b;Si Ut

'i *oi t] ?\'fr' (f e'f?-bi ,t ;, (Aku dimutiaknn oteh Attah

dengan tidak membiarkanku di kuburku setelah tiga hari tanpa

m.elakuknn shalat untuk-:Nya). Al Baihaqi berkata, "Jika shahih maka

n:aksudnya mereka tidak dibiarkan tanpa melakr"rkiin shalat selama
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I pada catatim kaki cetakan tsulaq disebutkan. "Demikian tercantlim pada semua naskal yang :ria p:-:.Ca

iiami."
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waktu itu, dan selanjutnya mereka mengerjakan shalat di hadapan

Allah." Dia juga berkata, "Pendukung hadits pertama adalah riwayat

yang tercantum dalam Shahih Muslim dari Hammad bin Salamah dari

Anas dari Nabi SAW , iuy pi f\\ -jdjt Y er€fi U ,i"nro't';

:i e;Zi1,l*u melewati Musa pada malam aku diperjalankan di sisi

gundukan pasir merah dan dia sedang berdiri melakukan shalat di

kuburnya). Imam Muslim meriwayatkannya pula melalui jalur lain

dari Anas.

Apabila dikatakan bahwa yang demikian khusus bagi Musa AS

maka dijawab kami telah menemukan riwayat pendukung yang

dinukil Imam Muslim dari Abdullah bin Al Fadhl dari Abu Salamah

dari Abu Hurairah, 4G-* t ,lU A';i Ht e d't A (Sungguh

aku telah melihat diriku di Al Hijr dan kaum Quraisy bertanya

kepadaku tentang perjalananku pada malam hari [isra'J). Dalam

riwayat ini disebutkan pula, €,tt A:i tii' ,q\\ 4 yv € q-1t Wi

yr/At a,jt & e.s €; i.t I t5!.1 :a-!1 . .'^fir "q'* h3 tty ,&
iy,iar ,>,od |n?.A :r/gt'r?'1 d;,r;.a qr)1.$$ ,J;; ;'at:'? W
'&;)-Lb (Sungguh aku telah melihat diriku di antaraiamaah para nabi,

maka aku nzelihat Musa sedang berdiri shalat, lalu aku melihat

seorang taki-taki yang kurss seakan-akan beliau... "1 Lalu disebutkan,
,'Ternyata Isa berdiri shalat dan manusia paling mirip dengannya

utlalah Ur*-ah bin Mas'ud. Kemudion aku melihat lbrahim berdiri

shalat tlan manusia paling mirip dengannya adalah sahabat kalian

(yakni Rasulullah sAW). Akhirnya waktu shalat masuk maka oku

sholat mercgimami mereka).

Al Baihaqi berkata, ,,Dalam hadits sa'id bin A1 Musayyab dari

Abu Hurairah dinyatakan bahwa beliau sAw bertemu para nabi di

Baitul Maqdis, lalu waktu shalat tiba maka Nabi SAW shalat

mengimami mereka, kernudian mereka pun berkumpul di Baitul

Maqdis. Sementara dalam hadits Abu Dzar dan Malik bin Sha'slta'ah



tentang kisah Isra' bahwa beliau SAW bertemu mereka di langit.

Riwayat-riwayat ini semuanya dinukil melalui sanad yang shahih.

Untuk itu, harus dipahami bahwa Nabi SAW melihat Musa sedang

shalat di kuburnya. Kemudian beliau AS dinaikkan ke langit bersama

para nabi yang disebutkan namanya sehingga ditemukan dengan nabi

kita SAW di sana. Setelah itu mereka pun kembali berkumpul di
Baitul Maqdis, lalu waktu shalat masuk dan Nabi SAW shalat

mengimami mereka." Al Baihaqi berkata pula, "Shalat-shalat mereka
pada waktu yang berbeda-beda di tempat yang berbeda-beda pula

tidak ditolak oleh akal dan telah ditetapkan oleh riwayat. Semua ini
menunjukkan adanya kehidupan bagi para nabi."

Saya (Ibnu Hajar) berkata, apabila kehidupan para nabi terbukti
dari sisi riwayat, maka sesungguhnya ia didukung pula oleh logika.
Karena para syuhada' tetap hidup berdasarkan nash (teks) Al Qur'an.
Sementara diketahui para nabi lebih utama daripada para syuhada'.

Di antara riwayat yang menguatkannya adalah riwayat Abu
Daud dari hadits Abu Hurairah RA dari Nabi SAW, "uV 

,rV ttUi
'# * r* 'It* (Hendaklah kalian bershatm,vat trpoaoru,

lrnrena sesungguhnya shalawat kalian sampai kepadaku dimona saja
kalian berada). Riwayat ini memiliki sanad yang shahih dan telah
dinukil pula oleh Abu Syaikh dalam kitab Ats-Tsawob melalui sonad

yangiayyid denganlafazh, th,tt * ,-k U, ,|fu ry y ,P ,)*'i
i,{l;. TBarangsiapa bershalawat kepadaku di sisi kuburku makn aku

mendengarnya, dan barangsiapa bershalawat kepadaku dari jauh
maka akan sampai kepadaku). Kemudian dalam riwayat Abu Daud

serta An-Nasa'i dan di-shahih-kan oleh Ibnu Khuzaimah dan yang

lainnya dari Aus bin Aus dari Nabi SAW tentang keutamaan hari

Jum'at, :t'l'i, [ :rjd qPb\:;;'Ir*'ty yt_fut4 * ttf6
,#'ri ir*ii'Ss'ts oi e')\i ob ir ht o1r'c;rl ui'W ct* CF W',
(Perbanyaklah shalawat kepadaku padanya, karena shalawat-
shalawat kalian akan ditampakkan kepadaku. Mereka berkata,
'Wahai Rasulullah, bagaimana shalawat-shalawat kami ditampakkan
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kepadamu sementara engl<nu telah binasa [meninggal duniaJ?' Beliau

bersabda, 'sesungguhnya Allah mengharamkon bumi untuk makan

j asad-j asad para nabi').

Hal lain yang menggoyahkan pernyataan terdahulu adalah

riwayat Abu Daud melalui jalur lain dari Abu Hurairah RA, dari Nabi

sAw, 1fu, f 
"'ti 

,p €3) P ilrr 3r rt 'r;" ,;td- yi'1 6 (Tak

seorang pun yqng memberi salam kepadaku meloinkan Allah

mengembalilran ruhku kepadaku hingga aht menjowab salamnya).

Para periwayat hadits ini tergolong tsiqah. Persoalan yang timbul

batrwa kembalinya ruh kepada jasad berkonsekuensi adanya

perpisahan antara keduanya dan itulah kematian. Untuk menjelaskan

permasalahan ini para ulama mengemukakan sejumlatr jawaban di

antaranya:

Pertama, bahwa Allah mengembalikan ruh ke dalam jasadnya

sesaat setelah beliau dikuburkan, bukan berarti ruh dikembalikan lalu

dicabut kembali lalu dikembalikan lagi... dan seterusnya.

Kedua, kami telah menerima demikian, tetapi bukan pencabutan

ruh yang mengakibatkan kematian, bahkan tidak ada kesulitan

padanya.

Ketiga, sesungguhnya yang dimaksud dengan ruh adalatr

malaikat yang diwakilkan mengurus ruh.

Keempat, maksud ruh dalam hadits itu adalah pengucapan

bahasa yang dapat kita pahami.

Kelima, beliau SAW tenggelam dalam urusan-urusan para

malaikat, apabila seseorang memberi salam maka pemahamannya

dikembalikan kepadanya hingga dapat menjawab salam.

Kemudian timbul permasalahan dari sisi lain, dimana semua

waktu akan dipenuhi oleh keadaan demikian karena adanya shalawat

dan salam yang tak pernah putus dari manusia yang tidak terhitung

jumlahnya di seluruh penjuru dunia. Permasalahan ini dijawab bahwa

urusan-urusan akhirat tidak dapat dicerna oleh akal. Sementara

keadaan di alam barzak*r (kubur) lebih mirip dengan keadaan akhirat.

Wallahu A'lam.
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L;h\ (trrtenetes). Menurut Ad-Dawudi kata'nuthfalz' diambil

dari kata ini. Sementara ulama selain beliau berkata, "An-Nuthfah
adalah air yang murni." Adapun kata, "Atau mengalir" merupakan

keraguan dari periwayat.
-"t? o, t,oi

-.rryund*kan kata yang disifati kepada sifatnya. Kalimat seperti ini
diperbolehkan oleh para ahli bahasa dari Kufah. Adapun para pakar

bahasa dari Basrah mengatakan bahwa kalimat itu perlu ditakwil dan

seharusnya adalah, "Mata bagian wajahnya yang kanan."

\G + '^:?'01? (Seakan-alan buah kurma yang menonjol).

Demikian yang disebutkan oleh Al Kasymihani. Sementara dalam

riwayat selainnya disebutkan ,gb + 'r:b oL{ (Seakan-akan matanya

adalah buah lcurma yang menonjol).

*qt e'4) zbtp q,y,,utlj,iu ,p it w? alrr"rir ,avi1

(Manusia paling deknt kemiripan dengannya adalah lbnu Qathan. Az-

Zuhri berknta, "Laki-laki dari Khuza'ah meninggal pada masa

Jahiliyah"). Perkataan Az-Zuhi dinukil melalui sanad yang

disebutkan pada awal hadits. Adapun perkataannya ini bertujuan

menjelaskan tentang Ibnu Qathan.
Saya (Ibnu Hajar) katakan, rurma lbnu Qathan adalah Abdul

Uzzabin Quthn bin Amr bin Jundub bin Sa'id bin A'idz bin Malik bin
Al Mushthaliq. Ibunya adalah I(halah binti Khuwailid. Informasi ini
disampaikan oleh Ad-Dimyati dan dia berkata, "Hal demikian

diucapkan pula terhadap Aktsim bin Abi Al Jaun, dia berkata, 'Wahai

Rasulullah, apakah berdampak negatif bagiku karena menyerupai

nya?' Rasulullah SAW menjawab, 'Tidah engkau adalah muslim

sementara dia adalah kafir'. " Riwayat ini dia nukil dari Ibnu Sa'ad.

Akan tetapi yang terkenal bahwa orang yang diserupakan Nabi

SAW dengan Aktsim bin Amr bin Luhay adalah kakek Khuza'ah

bukan Dajjal. Demikian juga diriwayatkan Imam Ahmad dan

selainnya. Hadits ini memberi keterangan bahwa sabda Nabi SAW, ol
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k \ u,,-,t"Jrt ,YU- i i6ff, (Sesungguhnya Dajjat tidak masuk

Madinah dan Makkah), yakni saat ia muncul kembali, bukan
menafikan masuknya Dajjal pada kedua tempat itu di masa lalu.

Kelima, hadits Abu Hurairah RA tentang Isa putra Maryam.
Imam Bukhari menyebutkanrrya melalui tiga jalur periwayatan; dua
jalur dinukil melalui sanod yang maushul, dan satu jalur melalui
sanadyang mu'allaq.

e"; l,,b; :t6t iti si g*u adalah manusia paling berhak

terhadap putra Maryam). Dalam riwayat Abdunahman bin Abi
Amrah dari Abu Hurairah disebutkan, :r7tt (!iJt d €"r it ,4,
(Dengan Isa putra Maryam di dunia dan akhiral). Yakni manusia
paling khusus dengannya dan lebih dekat kepadanya. Sebab Isa AS
telah menyampaikan kabar gembira tentang kedatangan Nabi SAW
sesudatrnya.

Al Karmani berkata, "Cara mencocokkan hadits ini dengan

firman Allah dalam surah Aali Imraan [3] ayat 68, 'iaty.u. orir 11('01
tuJt ri\ 'opr Otiir (Sesungguhnyo manusia paling berhak (dekat)

terhadap Ibrahim adaloh orong-orang yang mengikutinya dan nabi
ini [MuhammadJ), bahwa hadits berbicara dalam posisi Nabi SAW
sebagai yang diikuti, sedangkan ayat berbicara dalam posisi Nabi
SAW sebagai pengikut." Akan tetapi konteks hadits seperti konteks
ayat sehingga perbedaan tersebut tidak memiliki dalil.

Pada dasarnya ayat dan hadits tersebut tidak bertentangan
sehingga tidak perlu digabungkan. Sebagaimana beliau SAW adalah

manusia paling berhak terhadap Ibrahim AS, maka demikian pula

beliau SAW adalah manusia paling berhak terhadap Isa AS.
Hubungan beliau SAW dengan Ibrahim ditinjau dari sisi kekuatannya

dalam mengikuti. Sedangkan hubungannya dengan Isa ditinjau dari
sisi waktu yang berdekatan.

ole i\ti ir;;\O (Para nabi adalah anak-anak istri-istri madu

I s e ke tur unanJ). D alarn riwayat Abdunahman disebutkan, i'a1t iW\,"
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olA.1Poru nabi adalah saudara istri-istri madu [seketurunanJ). Kata

allaat artinya istri-istri madu. Makna dasarnya adalah seorang yang
telah menikah lalu dia menikah dengan wanita lain. Seakan-akan
dinamakan 'allaat'karena istri baru bagaikan minuman yang kedua
bagi laki-laki tersebut setelah istrinya yang terdahulu. Karena kata
' alal' artinya minum setelah minum.

Anak-anak dari istri-istri madu adalah saudara-saudara yang
memiliki satu bapak namun ibu mereka berbeda-beda. Hal ini telah
dijelaskan dalam riwayat Abdurrahman bahwa beliau SAW bersabda,

yti rs-:i &'&Wt Qbu-ibu mereka berbeda-beda namun agama

mereks satu). Kalimat ini termasuk penafsiran bagi kalimat
sebelumnya, seperti firman Allah dalam surah Al Ma'aarij [70] ayat

Ig-21, b\f ?r 'r; tiyl by Ft i; rsli ,t'# * tr;yi .i1

(Manusia diciptakan dengan keluh kesah. Apabila ditimpa lceburukan
ia panik dan bila ditimpa kebaikan ia kikir). Makna hadits bahwa
pokok agama mereka adalah satu, yakni tauhid meskipun terjadi
perbedaan pada persoalan-persoalan cabang. Ada pula yang
mengatakan maknanya adalah bahwa zarflan mereka berbeda-beda.

t , tn,,

'i 
q" *. d Qidak ada antara aku dan dirinya seorang

nabi). Pernyataan ini disampaikan oleh Nabi SAW bagaikan penguat
berdasarkan apa yang beliau katakan bahwa beliau adatah orang yang
paling dekat dengan Isa AS. Dalam riwayat Abdunahman bin Adam
disebutkan, A qr s!. t- i ,fi ,;,A. u,$r Sli 61 pttcu adatah

manusia poling berhak terhadap Iso, karena tidak ada antara aku dan
dia seorang nabi). Sabda beliau SAW ini dijadikan dalil bahwa tidak
ada nabi yang diutus sesudah Isa AS kecuali Nabi Muhammad SAW.
Akan tetapi hal ini masih perlu diteliti lebih lanjut. Sebab tiga utusan
yang diutus kepada penduduk suatu negeri -sebagaimana tercantum
dalam surah Yaasin- termasuk para pengikut Isa AS. Begitu pula Jirjis
dan Khalid bin Sinan digolongkan sebagai nabi, padahal keduanya
hidup sesudah Isa.
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Jawabannya, bahwa hadits di atas melemahkan semua hadits

yang menyelisihinya. Karena statusnya adalah shahih sedangkan

riwayat yang menyelisihinya masih diperbincangkan oleh para ulama.

Atau yang dimaksud adalah tidak diutus sesudah Isa AS seorang nabi

yang membawa syariat tersendiri. Bahkan para nabi yang diutus

sesudahnya hanya untuk mengukuhkan risalahnya'

Kisah tentang Khalid bin Sinan diriwayatkan Al Hakim dalam

kitab Al Mustadrak dari hadits Ibnu Abbas. Riwayat tersebut memiliki

sejumlah jalur yang telah saya kumpulkan pada biografinya dalam

kitab saya yang berjud,tl Ash-Shahabah.

Keenam, hadits Abu Hurairah RA, o'Isa melihat seorang laki-

laki mencuri. " Hadits ini dinukit Imam Bukhari melalui dua jalur

periwayatan; salah satunya memiliki sanad yarlg maushul dan yang

lainnya melalui sanad yang mu'allaq.

...otqb U et;\'Jtti Qbrahim bin Thahman berkata...).

Riwayat ini dinukil melalui sanad yang maushul oleh An-Nasa'i dari

Ahmad bin Hafsh bin Abdullah An-Naisaburi dari bapaknya, dari

Ibrahim. Ahmad termasuk salah seorang guru Imam Bukhari.

ll' ft q I ,siits ,il.S 6rtoti-kali tidak, demi yang tidak ada

sesembahan kecuali Allah). Dalam riwayat Al Kasymihani

disebutkan, 36 lf (kecuali Dia). Sementara dalam riwayat Ibnu

Thahman dari An-Nasa'i disebutkan,'$ 'yf aif f ,g;jr1 ,f iJUg (Latci-

laki itu berkata, "Tidak, demi yang tidak ada sesembahan kecuali

Dia).
a .., t ol,'-,"('b U.iS t (.4ku mendustakan kedua matalat). Pada sebagian

riwayat disebutkan dengan kata mufrad (bentuk tunggal) €
(mataku). Sementara dalam riwayat Al Mustamli disebutkan, U.k

$ (*otoku berdusta). Dalam riwayat Muslim disebutkan, ,* U.k

(Aku mendustaknn diriku). Lalu dalam riwayat Ibrahim bin Thahman

disebutkan, € -H. c;.k pltcu mendus t akan p engl ihat anku).
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lbnu At-Tin berkata, "Isa mengucapkan hal itu untuk
menegaskan pembenarannya terhadap orang yang bersumpah.',
Menurut Ibnu Al Jauzi kalimat *Alat mendustqkan mataku" bukan
dusta dalam arti yang sebenarnya, tetapi maksudnya adalah, ..Aku

mendustakan mataku pada selain urusan ini.,, Namun, pernyataan ini
jauh dari kebenaran. Sebagian berpendapat bahwa maksud
pembenaran dan pendustaan adalah secara lahiriah bukan hakikatnya.
Karena penglihatan secara langsung merupakan keyakinan yang
paling tinggi, lalu bagaimana beliau mendustakan penglihatannya dan
membenarkan perkataan terdakwa? Kemungkinan pula Isa melihat
seorang laki-laki menjulurkan tangannya kepada sesuatu, maka beliau
mengira orang itu mengambilnya. Ketika orang yang bersangkutan
bersumpah maka Isa meninggalkan dugaannya.

Imam Al Qurthubi berkata, "Makna lahiriah perkataan Isa
terhadap laki-laki itu, oengkau mencuri ' adalah berita yang tegas atas
perbuatan laki-laki tersebut, karena beliau melihatnya mengambil
harta orang lain secara sembunyi-sembunyi dari tempat
penyimpanannya. Sementara perkataan laki-laki tersebut,,,Tidok,'
merupakan penafian atas hal itu, bahkan ia menguatkannya dengan
sumpah. Lalu maksud perkataan Isa, "Aku beriman kepada Ailah dan
mendustakan mataku" adalah aku membenarkan orang yang
bersumpah atas nama Allah dan mendustakan apa yang tampak bagiku
sebagai suatu pencurian, karena ada kemungkinan laki-laki itu
mengambil sesuatu yang menjadi haknya, atau si pemilik telah
memberi izin kepadanya, atant ia hanya memegang dan
memperhatikan bukan untuk mengambil dan menguasainya.,, Dia juga
berkata, "Kemungkinan pula Isa kurang yakin dengan perkataannya
itu, bahkan perkataannya, 'engkau mencuri' hanyalah untuk minta
penjelasan, sehingga kata tanya dalam kalimat tersebut tidak
disebutkan secara redaksional, dan yang demikian sering digunakan."

Kemungkinan adanya kata tanya yang dihapus sangat jauh,
karena kalimat sebelumnya menyatakan secara tegas bahwa Isa
melihat seorang laki-laki mencuri. Penegasan ini juga menafikan
kemungkinan bahwa laki-laki itu mengambil sesuatu yang halal
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baginya. Kemungkinan pertama diambil dari perkataan Al Qadhi
Iyadh dan telah ditanggapi oleh Ibnu Al Qayyim dalam kitabnya
Ighotsat Al-Lahfan. Dia berkat4 "Pandangan yang benar bahwa
kedudukan Allah sangat agung di hati Isa sehingga menurutnya tidak
mungkin seseorang bersumpah dusta atas nama Allah. Maka
persoalannya berkisar antara menuduh orang bersumpah atau

menuduh penglihatarurya. Maka tuduhan itu diarahkannya kepada

penglihatannya. Sama halnya dugaan Adam bahwa Iblis berkata benar
ketika bersumpah atas nama Allah bahwa ia sebagai pemberi nasehat."

. Saya (Ibnu Hajar) katakan, pemyataan Ibnu Al Qayyim tidak
lebih baik daripada penakwilan Al Qadhi Iyadh dalam hal takalluf
(pemaksaan), dan perumpamaan yang dicontohkan juga tidak sesuai.

Hadits ini dijadikan dalil bolehnya menolak hukuman yang telah
ditetapkan dalam nash (hudud) karena adanya syubhat, dan tidak
diperbolehkannya memberi keputusan berdasarkan pengetahuan

hakim. Pendapat yang paling benar dalam madzhab Maliki dan
Hanbali mengenai masalah ini adalah tidak diperkenankan secara

mutlak. Sementara madzhab Syaf i memperbolehkan kecuali dalam
perkara yang masuk kategori hudud, dan perkara di atas termasuk
salah satunya. Penjelasan lebih detil akan dikemukakan pada
pembahasan tentang hukum-hukum.

Ketujuh, hadits Ibnu Abbas dari Umar, dan ini tergolong
riwayat seoraDg sahabat dari seorang sahabat.

*Jn'! (Janganlah kolian menyanjungku). Kata ithraa' artinya

pujian yang batil. Dikatakan, "Athraitu fulaanan", artinya aku
memujinya secara berlebihan.

€t i, cjr:ait etyi G (Sebagaimono orang-orang Nasrani

menyanjung Wtra Maryam [Isa]).Maksudny4 klaim mereka bahwa
dalam dirinya terdapat unsur ketuhanan dan lainnya. Hadits ini adalah
penggalan hadits tentang as-saqifah. Imam Bukhari telah
menyebutkannya secara panjang lebar pada pembahasan tentang para

pemberontak. Lalu beberapa bagian darinya telah disebutkan secara
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terpisah pada pembahasan terdahulu dan akan disitir kembali pada

tempatnya.

Kedelapan, hadits Abu Musa Al Asy'ari tentang seseorang yang

mendidik dan mengajar wanita budak miliknya, lalu menikahinya.

ijfur 
'Jvi ,W,'Sa oatf ,yi'q*j of (Bahwa seorang laki-

laki dari penduduk Khurasan berkata kepada ASy-Sya'bi, maka Asy-

Sya'bi berkota...). Pertanyaan taki-laki itu tidak disebutkan dan hal itu

telah dijelaskan dalam riwayat Hibban bin Musa dari Ibnu Al
Mubarak, dia berkata, "sesungguhnya kami mengatakan di antara

kami bahwa seseorang apabila memerdekakan budak wanita yang

telah melahirkan anaknya (ummul walad) kemudian dia menikahinya

maka sama seperti orang yang menunggangi unta betinanya. Maka

Asy-Sya'bi berkata...". Riwayat ini dinukil Al Ismaili dari Al Hasan

bin Sufuan.

Ui S*|t .risi ts1 (Apabita seseorang mendidik wanita budak

mililcnya). Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang

nikah.

ot4i 'ttl d. ,r' 'i 4, t til: (Apabila seseorang beriman

kepada Isa kemudian beriman kepadalu maka baginya dua pahala).

Masalah ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang ilmu. Hal ini

menunjukkan tidak adanya seorang nabi antara diutusnya Nabi Isa dan

Nabi Muhammad SAW. Hal ini telah dijelaskan pada pembahasan

terdahulu.
'i; ,-#, ti1 t;Sr1 (Seorang budak opabila takut terhadap

Tuhannya...). Isyarat mengenai masalah ini telah disebutkan pada

pembahasan tentang memerdekakan budak.

Kesembilan, hadits lbnu Abbas, "sesungguhnya kalian

dikumpulkan kepada Allah dalam keadaan tanpa alas kaki."t

Penjelasan hadits ini akan disebutkan pada bagian akhir pembahasan

tentang kelembutan hati. Adapun yang dimaksud darinya adalah

I Lafazhhadits yang dijelaskan di tempat ini adalah, 'lrJr'O j:PJ ;-Rl "(S"tun4Cuhnya kalian akan

dikumpulkan dalam keadaan anpa alas kaki\."

FATHUL BAARI _ 645l



penyebutan Isa putra Maryam pada ayat ll7 dalam surah Al
Maa'idah, H tj3 6 t:r,gh # *i (Dan aku adalah saksi atas

mereka selama oku masih berada di antara mereka).

1 * lt f eri * T\ ,Ai.ir Sa 6u Farabri berkata,

"Disebutkan dari Abu Abdillah dari Qabishah... "). Abu Abdillah
yang dimaksud adalah lmam Bukhari, sedangkan Qabishah adalah
Ibnu Uqbah, salah seorang guru Imam Bukhari. Maksudnya, dia

memahami kalimat, ,lrhbi gt (Dari sahabat-sahabatku) ditinjau dari

keadaan sebelum terjadinya pemurtadan, bukan berarti mereka
meninggal dan masih berstatus sahabat. Tidak diragukan lagi bahwa
barangsiapa yang murtad maka tidak diberi gelas sahabat. Sebab ini
adalah gelar mulia yang islami, tidak patut disandang oleh mereka
yang murtad setelah sebelumnya menyandang gelar itu. Hadits
tersebut telah diriwayatkan Al Ismaili dari Ibrahim bin Musa dari
Ishaq dari Qabishah dari Sufuan Ats-Tsauri.

49. Turunnya Isa Putra Maryam Alaihimassalam

:Jv'ou?nr oer;';;t:.i'* #t; * ui 7V it,f
Ji'oi.f-,;:i* qltr,*) Itht & ltJ;',itr
f"t cafr,fi:t,42r;-^*,YU tk €;;t &
it-5)rifut bk &,Li'{et ,*,l,rt, jb44'),:-'A

4 ulil e o\rriirri;; f i;'i ,Uci r;'t;t q t:;
qf4i,;fr-Lfr"utptt ;iJ "'i',f.s 

q'i"'il i1 et;(ir pf
Zqis" Dari Ibnu Syihab, bahwa S"i; ;" Al Musayiab

mendengar Abu Hurairah RA berkata, Rasulullah SAW bersabda,

"Demi Yang jiwaku berada di tangan-Nya, hampir-hampir turun di
ontara kalian putra Maryam sebagai hakim (pemutus) yang adil" Dia

{
1i

j

I

I

646 * FATHUL BAARI



Js :Jvi;; (tLi"GrA\ti;e 
srf & ec'* 7V it *

fr.;;'it ,si ti1 f('aY ,pt * ht * it ;i,

menghancurkan salib, membunuh babi, dan memadamkan
peperangan. Harta menjadi melimpah hingga tak seorang pun mau
menerimanyo. sampai sujud satu kali lebih baik daripada dunia dan
apa yang ada padanya." Kemudian Abu Hurairah RA berkata,
"Bacalah jika kalian mau, 'Tok seorang pun daripada ahli kitab
melainkan aknn beriman kepadanya sebelum kematiannyo. Dan para
hari Kiamat menjadi salai atas merelm'."

'€t'&6lt
.to'tjfi6.k ag

3449. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, ,.Rasulullah SAW
bersabda, 'Bagaimana keadaan lcalian apabila turun di antara kalian
putra Maryam dan yang menjadi imam kalian adalah di ontara
kalian'. "

Riwayat ini dinukil pula oleh Uqail dan Al Auza,i.

Keterangan Hadits:
(Turunnya putera Maryam). Maksudnya, pada akhir zaman.

Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar, yaitu tanpa
mencantumkan lafazh "Bab", tapi para periwayat lainnya
mencantumkannya. Dalam bab ini, lmam Bukhari mencantumkan dua
hadits dari Abu Hurairah, yaitu:

Pertama, hadits "Demi yang Jiwaku berada di tangan-Nya,
hampir-hampir akan turun diantara kalian putra Maryam,,.

Ishaq (guru Imam Bukhari) pada hadits ini adalah Ishaq bin
Rahawaih. Saya berkesimpulan demikan, meski Ali At Jiyani
mengemukakan bahwa kemungkinan yang dimaksud adalah Ishaq bin
Manshur, karena sanad riwayat tersebut menggunakan kata
"akhbaranaa" (mengabarkan kepada kami), dimana lafazh ini menjadi
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ciri khas Ishaq bin Rahawaih. Sebab setelah dilakukan penelitian
mendalam maka diketahui bahwa dia tidak meriwayatkan hadits
melainkan dengan kata "akhbaronoa" dan tidak menggunakan kata
"haddatsanaa" (menceritakan kepada kami). Disamping itu, Abu
Nu'aim mencantumkan hadits ini dalam kitab Al Mustakhraj pada
deretan hadits-hadits yang diriwayatkan Imam Bukhari dari Ishaq".

oa

:- ,# q,lrj (Demi yang jiwaku berada ditangan-Nya). lni
adalah sumpah yang mengiringi kalimat berita. Fungsinya untuk
memberikan pengukuhan terhadap berita yang disampaikan

'6*4 (Hampir-hompir tiba masanya), yakni sungguh sudah

dekat. Maksudnya hal itu pasti akan segera terjadi.
'e J#- tti lfurun pada kalian), yakni pada umat ini. Karena

kalimat ini diucapkan kepada sebagian umat yang tidak mendapati
masa turunnya Isa AS.

t3; (Sebagai hakim). Maksudnya, Beliau akan turun sebagai

hakim dan menerapkan syariat Islam. Karena syariat ini akan abadi
tanpa pemah dihapus, bahkan Isa akan menjadi salah seorang Hakim
pada umat Islam.

Dalam riwayat Al-Laits dari Ibnu Syihab yang dikutip Imam
Muslim disebutkan 6?- 1Ua*im yang adil).Diajuga mengutip

melalui jalur Ibnu Uyainah dari Ibnu Syihab, ry 661Qmam yang

adil). Imam Ahmad meriwayatkan melalui sanad lain dari Abu
Hurairah RA, iy-:Jt ihr,$j}.f't;ji (Jcapkanlah salam kepadanya

dari Rasulullah). Lalu dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits Aisyah
disebutkan,'zJ'tLi *\\ r:;A'&-: (Dan Isa akan tinggat

dibumi selama 40 tahun). Ath-Thabarani meriwayatkan dari hadits

Abdullah bin Mughatfat, * # 9r6,U'€"; i q Jy- lrsa

putra Maryam akan turun untuk membenarkan Muhammad atas
agamanya).
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*-Ht',P, {rlUr'rsi, (Dio akon menghancurkan sqlib dan

membunuh babi). Yakni Isa AS akan membatalkan agama Nasrani

dengan menghancurkan salib, dan membatalkan keyakinan Nasrani

yang mengagungkannya.

Dari hadits ini disimpulkan tentang haramnya memelihara babi

serta memakannya, dan babi adalah najis, sebab sesuatu yang dapat

dimanfaatkan tidak disyariatkan untuk dimusnahkan. Sebagian

masalah ini telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan jual-beli.

Dalam riwayat Ath-Thabarani di dalam kitab Al-Ausath daru

jalur Abu Shalih dari Abu Hurairah disebutkan, '[-*;-t'Q:ar'r.Sa

tfl\ ;*r (Dia akan merusak salib dan membunuh babi serta kera).

Riwayat ini memberi keterangan tambahan yaitu bahwa yang dibunuh

Isa adalah termasuk kera. Atas dasar keterangan tambahan ini maka

tidak boleh menjadikannya sebagai dalil bahwa dzat babi adalah najis,

karena dzatkera bukan najis ini menurut kesepakatan para ulama.

Hadits diatas juga menerangkan bolehnya mengubah

kemungkaran dan merusak alat-alat yang mengarah kepada perbuatan

batil. Kemudian dalam riwayat Atha' bin Maina' dari Abu l{urairah

yang dikutip Imam Muslim disebutkan , ;f,;r,Jtl:iE iit:;,Ut'*:!t
(Sungguh akan hilang permusuhan, kebencian dan kedengkian).

, ". ? ,Qflt &-'S (Dan memadamksn peperangan). Dalam riwayat Al-

Kasymihani disebutkan, +ifir e ',bJt (Dan menghapus upeti).

Maknanya, agama telah menjadi satu sehingga tidak ada lagi yang

kafir Dzimmi yang menunaikan upeti. Sebagian lagi berpendapat

bahwa harta akan melimpah sehingga tidak ada seorang pun yang

mungkin berhak menerima harta hasil upeti, maka saat itu upeti

dihapus karena tidak dibutuhkan lagi.

Iyadh berkata, "Kemungkinan yang dimaksud kalimat

"Yadha'ul Jizyah" yakni menetapkan jizyah terhadap orang-orang

kaf,rr tanpa ada rasa segan sedikitpun, dan harta yang melimpah

,nenjadi faktor penyebab hal tersebut". Namun, pernyataan ini
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ditanggapi oleh An-Nawawi, "Pandangan yang benar bahwa Isa AS

tidak menerima kecuali harus memeluk Islam".

Saya (Ibnu Hajar) berkata, "Pandangan An-Nawawi didukung

oleh riwayat Imam Ahmad melalui jalur lain dari Abu Hurairah, o-5")

i-tt,syl;..Jrt (Maka pada saat itu seruan [semboyanJ hanya satu).

Merupakan makna penghapusan upeti oleh Isa AS padahal ia
disyariatkan pada umat ini, yaitu bahwa pensyariatan tersebut berakhir
dengan turunnya Isa Al Masih seperti disinyalir oleh riwayat diatas.

Isa AS bukan pelaku bagi penghapusan hukum upeti bahkan yang

menghapuskannya adalah Nabi kita Muhammad SAW berdasarkan

sabdanya pada hadits ini.

Ibnu Baththal berkata, "Sesungguhnya kita menerima upeti

sebelum Isa turun, karena kita butuh kepada harta, berbeda dengan

zaman Isa, pada masa itu tidak ada lagi kebutuhan terhadap harta,

sebab harta di masa Beliau akan melimpah sehingga tak seorangpun

bersedia menerima hasil upeti. Kemungkinan juga syariat menerima

upeti dari orang-orang Yahudi dan Nasrani dikarenakan klaim mereka

bahwa mereka memiliki Al Kitab serta masih berpegang pada agama

yang lama. Akan tetapi apabila Isa turun maka klaim tersebut dengan

sendirinya tertolak. Dimana Isa menampakkan diri dan membantah

keyakinan mereka. Hal ini sama dengan keadaan para penyembah

berhala yang tidak dapat mengemukakan alasan apapun saat urusan

mereka terungkap. Maka sangat tepat bila saat itu tidak diterima lagi
upeti dari mereka, sama seperti kaum kafir lainnya. Demikian yang

disebutkan sebagian syaikh kami sebagai sebuah kemungkinan.

6at'6a5.1 (Har t a m e t imp ah). Maksudnya, harta menj adi sangat

banyak. Dalam riwayat Atha' bin Maina' disebutkan, itr, Jt'o*U't
"rJi iLt:ii'lri 1no, mereka dipanggil [untuk menerimal harta nomun

tidak seorang pun yqng menerimannyo). Faktor yang menjadikan

hana melimpah adalah turunnya berkah dan kebaikan-kebaikan datang

silih berganti karena adanya keadilan serta lenyapnya kezhaliman.

Saat itulah bumi mengeluarkan pembendaharaannya, disamping minat
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mengumpul harta semakin berkurang karena mereka mengetahui hari

Kiamat telah dekat.

qJ,r6LJr qt|i:t-$r icJ.lr 'ok & (Hingga satu kali

sujud lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya

[seisinyaJ). Maksudnya, saat itu manusia tidak mendekatkan diri

kepada Allah melainkan dengan beribadah, bukan mensedekahkan

harta. Sebagian berpendapat bahwa manusia tidak lagi tertarik oleh

dunia dan apa yang ada didalamnya.

Ibnu Mardawaih meriwayatkan dari jalur Muhammad bin Abi

Hafshah dari Az-zvlui dengan sanad seperti diatas, iGriJ' o'.k &

1jlr9, iiti,t-rrj (Hingga sujud adalah satu kali untuk Tuhan

semesta alam).

# -flA\ty$' ,Yt1br, e'o1tj7t1.'j:j I'd;il-'i
(!'i (Kemudian Abu Hurairah berknta, "Bacalah jika kalian sulca, tak

seorang pun di antara Ahli Kitab melainkan akan beriman kepadanya

sebelum kematiannya".). Perkataan Abu Hurairah RA dinukil melalui

sanad yang disebutkan pada awal hadits. Ibnu Al Jauzi berkata,

"Hanya saja Abu Hurairah membaca ayat ini untuk memberi isyarat

akan kesesuaiannya dengan sabda Beliau SAW, i.t-t1t'a:Stlti* e

Q.gi t}i$t qtlr, lHingga sujud satu kali lebih baik dari pada dunia

dan apa yang ada padanya [seisinyaJ). Sesungguhnya dia hendak

mengisyaratkan kepada kemaslahatan manusia, kekuatan iman mereka

serta antusias yang tinggi terhadap kebaikan. Oleh karena itu, mereka

lebih mengutamakan satu kali sujud daripada dunia dan segala isinya.

Kata "sujud" terkadang digunakan dengan arti satu rakaat.

Menurut Imam Al Qurthubi, makna hadits tersebut adalah

bahwa shalat saat itu lebih utama daripada sedekah, karena harta

sangat banyak dan manfaatnya berkurang hingga tidak seorang pun

bersedia menerimannya.

Adapun makna ayat adalah; tidak seorang pun tersisa di antara

Ahli Kitab (Yahudi dan Nasrani) melainkan akan beriman kepada Isa
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AS, apabila beliau turun. Makna ini merupakan pandangan Abu
Hurairah RA atas dasar bahwa yang dimaksud oleh kata ganti pada

lafazh, "melainkan akan beriman terhadapnya" adalah Isa AS.
Demikian juga halnyakata ganti pada lafazh,"sebelum kematiannya".

Maksudnya, mereka akan beriman kepada Isa AS sebelum kematian
beliau.

Panafsiran inilah yang dibenarkan Ibnu Abbas sebagaimana

dikutip Ibnu .Iarir dari Sa'id bin Jubair melalui sanod yang shahih.

Sementara dari jalur Abu Raja' dari Al Hasan, dia berkata,

"Maknanya sebelum kematian Isa. Demi Allah, sungguh saat ini
beliau hidup dan apabila turun niscaya mereka semua akan beriman
kepadanya", Penafsiran ini dinukil dari sejumlah ulama dan

dinyatakan sebagai pendapat yang kuat oleh Ibnu Jarir dan ulama

lainnya.

Akan tetapi para ahli tafsir menukil sejumlah pendapat tentang
ayat ini, dan bahwa maksud kata ganti pada kata "kepadanya" adalah
Muhammad SAW, sedangkan kata ganti pada kata "sebelum
kematiannya", yakni Ahli Kitab, tetapi ada juga yang mengatakan

maksudnya adalah Isa AS. Ibnu Jarir meriwayatkan dad Ikrimah dari

Ibnu Abbas, U-|ti ,u;1{llui ,4r4"f eU:;d t:'q::eui; )
l'-,")! # '! 

"il ,;; 'o y" ,t , 
j6 r!1.rr iki ')l G;i,t '11 ? e ? '"i

s '",* (Tidak akan meninggal dunia seorang Yahudi dan tidak pula

seorang Nasrani hingga ia beriman kepada Isa AS'. Ikrimah berkata
kepadanya, "Bagaimana pendapatmu apabila ia jatuh dari rumah

atau terbakar atau dimakan binatang buas?" Ibnu Abbas berkata,

"Dia tidak meninggal hingga menggerakkan kedua bibirnya

[mengucapknnJ keimonan terhadap Isa). Pada sanad riwayat ini
terdapat Khashif, dan beliau dikenal sebagai periwayat yang lemah.

Sejumlah ulama mengukuhkan pandangan ini berdasarkan qira'ah
(bacaan) yang dinukil dari Ubay bin Ka'ab, yaitu'6:fi ,P ",'*A'!t
(Melainkan mereka akan beriman kepadanya sebelim kemotian

merekn), yakni para Ahli Kitab.
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Imam Nawawi berkata" "Makna ayat berdasarkan qira'ah iru
adalah; bahwa tidak seorang pun di antara Ahli Kitab yang hampir

meninggal dunia melainkan akan mengimani Isa AS, bahwa beliau

adalah hamba Allah dan putra seoftrng wanita hamba Allah- Akan
tetapi keimanan ini tidak bermanfaat baginya seeerti fiman Allah
dalam surah An-Nisaa' 14) ayat 18, ,F ?l{.'Jlr'otl;,r6--rrrt'r;.F, t't
ilr i-i dl jri br;t ni:t;i'a; o1loon tidaHah taubat itu diterima

Allah dari orang-orong yong mengerjokon kcjalnm (yang) hingga

apabila datang ajal kepada seseorang di ontmo merek4 (borulah) ia
mengatakan, " Sesungguhnya soya bertaubat sekarangf)-

Menurut An-Nawawi bahwa pandangan ini lebih kuat karena

pendapat yang pertama mengkhususkan Ahli Kitab yang tidak
mendapati masa turunnya Isa AS. Sementara makna zlahir Al Qur an

menyatakan hal itu berlaku umum bagi Ahli Kitab baik yang hidup
pada masa turunnya Isa maupun sebelumnya

Para ulama berkat4 "Hikmah mengapa Allah menrrunkan Isa

dan bukan Nabi lainnya adalah untuk membantah keyakinan kaum

Yahudi yang mengaku telah membunuhnya lvlaka Allah merfelaskan

kedustaan merek4 batrkan Isa yang akan membrmuh mereka Atau
Beliau turun karena ajalnya telah dekat agar dryat dikuhnkan di
bumi. Sebab tidak ada (pilihan) bagi makhluk yang berasal dari tanah

untuk meninggal pada tempat lainnya".

Sebagian ulama berpendapat bahwa ketika Isa melihat sifat

Muhammad dan umatnya, maka beliau berdoa k€pada Allah agar

menjadikan dirinya sebagai salah seorang di antara mereka

Permohonan ini dikabulkan oleh Allah dengan membiarkannya tetap

hidup hingga kelak diturunkan pada akhir Tarn?rn, dalam raneka

memperbarui ajaran Islam. Pada masa itulah Dajjal mrmcul, maka Isa

membunuhnya. Akan tetapi pendapat sebelumnya nampaknya lebih

beralasan.

Imam Muslim meriwayatkan hadits Ibnu Umar bhwa Isa akan
menetap dibumi 

-setelah 
turun- selama 7 tahrm- Sementara Nu'aim

bin Hammad menyebutkan dalam l<ttab Al-Fit&, dari hadits Ibnu
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Abbas bahwa setelah turun, Isa akan menikah di bumi dan akan
menetap selama 19 tahun. Kemudian dinukil melalui sanadnya yang di
dalamnya terdapat perawi mubham (tidak diketahui statusnya) dari
Abu Hurairah, bahwa Isa akan tinggal dibumi selama 40 tahun. Imam
Ahmad dan Abu Daud menukil melalui sanad yang shahih dari
Abdurrahman bin Adam dari Abu Hurairah dari Nabi sama seperti itu.

Lalu di dalamnya disebutkan, '9#t b4 or.Ul oqj -t ,* )y-
,l qrr ry' y.otd h' ur$ l)s)' 

'Sy;ai 
eu" ei,'#r'r4;'Jki

, :(;.ju, L*st ,;)ir b)t { i1i"\r €i e ,p:\t & u\r'g4i)s}'
i3i:r :;jr 4 p3 CF"'jz:r'a,iji',*J!;'i!;"i (rsa turun dengan

mengenakan dua pakaian berwarna merah, menghancurkan salib,
membunuh babi, menghapus upeti dan mengajak manusia kepada
Islam. All'h akan melenyapkon semua agama pada masa Isa kecuali
Islam. Keamanan tercipta dimuka bumi hingga singa-singa makon
bersama unta dan anak-anak bermoin bersama ular tanpa
membahayal<an mereka, lalu berdiam di bumi selama 40 tahun
ke mu di an w afat dan kaum Mu s I i m i n me ns hal at i ny a).

Imam Ahmad dan Muslim meriwayatkan dari jalur Hanzhalah

bin Ali Al Aslami dari Abu Hurairah, g,.J-lCsljt e)e"j:;,t 4
alihl (sungguh putra Maryam akan mengucopkan talbiyah dari

Rauha' untuk haji dan umrah). Kemudian Imam Ahmad menukil pula

melalui sonadyang sama, 'rJ..*ilr $-t t-uJ ,fu;-; i.t ,4 JF
\t q'4 "ri:)i{r at-dt Lst'et ,F',)rsr ;ati,ly,bst ii {h!)
ii-: si * y,qA rly9' ,Fl'q of:>i;s i>\rt'Jtt t{!;,i.':i ry.
4 :7 e :rqi",'Jsi[..o s.i'ot eib:, ei 4.y'#'ttk. ,'rrft (rsa

alra'n" turun" dan membunuh babi, menghapus solib, shalat
dikumpulkan baginya, memberi harta hingga tak ada yang menerima,

menghilangkan upeti. Beliau menetap di Rauha' lalu menunaikan haji
dori tempat itu, atau melalatkan umrah, atau mengumpulkon antara
keduanya." Kemudian Abu Hurairah M membaco ayat /59 surah
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An-Nisaa', "Tok seorang pun dari Ahli Kitab meloinknn akan

beriman kepadanya sebelum kematiannya, dan pada hari Kiamat dia
akan menjadi salai atas mereka". Hanzhalah berkata, Abu Hurairah
berkata, " Berimon kepadanya sebelum kematian Isa).

Para ulama berbeda pendapat tentang kematian Isa sebelum

diangkat ke langit. Dasar permasalahan ini adalah firman Allah dalam

surah Aali Imraan [3] ayat 55,|!Jrj3|Li'F ]ltsesunsWhnya Aku

mewafatkanmu dan mengongkatmu). Menurut sebagian ulama, ayat

itu berlaku sebagaimana makna zhahirnya. Atas dasar ini, apabila Isa

turun ke bumi dan berlalu masa yang ditentukan baginya, maka beliau

kembali mati untuk yang kedua kalinya. Sebagian lagi berpendapat

bahwa makna firman-Nya ,'A-!:tll (mewafatkanmu),yakni dari bumi.

Dengan demikian, beliau tidak meninggal kecuali pada akhir zaman.

Lalu para ulama berbeda pendapat pula tentang umur Isa saat

diangkat ke langit. Sebagian mengatakan umurnya 33 tahun, tapi

sebagian lagi mengatakan 120 tahun.

Kedua, hadits Abu Hurairah RA tentang sabda Rasulullah SAW,

"Bagaimana keadaan knmu apabila putra Maryam turun diantara

lramu dan imam kamu berasal dari kamu".

'$tJt\iiSvl *)i dV f.gV (Dari Nafi' mantan budak Abu

Qatadah Al Anshari). Dia adalah Abu Muhammad bin Ayyasy Al
Aqra'. Ibnu Hibban berkata, "Dia adalah mantan budak seorang

wanita dari Ghifar dan disebut mantan budak Abu Qatadah karena

senantiasa menyertainya". Saya (Ibnu Hajar) katakan, "Dia tidak

memiliki riwayat dari Abu Hurairah RA dalam Shahih Bukhari selain

hadits ini.
"e?<J, &.;";'i.t ,Si riliJ( cfi{ (Bagaimona keadaan

kamu apabila putra Maryam turun diantara komu dan imam kamu

dari knmu). Dalam riwayat Abu Dzar kata, iSj (Di antara kamu)

tidak dicantumkan.

'u ar1'1\0W &$ lRiwayat ini didukung pula oleh (lqail dan

Auza'i). Maksudnya, menguatkan riwayat Yunus dari Ibnu Syihab
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berkenaan dengan hadits di atas. Adapun riwayat Uqail dinukil Ibnu

Al-Laits dengan redaksi seperti riwayat Abu Dzar. Sedangkan riwayat
Al Auza'i juga dinukil oleh Ibnu Mandah, Ibnu Hibban dan Al
Baihaqi dalam kitab Al Ba'ts serta Ibnu Al Arabi dalam kitabnya Al
Mu jam melalui beberapa jalur darinya, dan lafazhnya sama seperti

redaksi riwayat Yunus.

Imam Muslim meriwayatkan dari Ibnu Abi Dz1'b dari Ibnu

Syihab dengan lafazh,f- |-<lit (Dan dia mengimami kalian). A1

Walid bin Muslim berkata, "Aku berkata kepada Ibnu Abi Dzl'b
bahwa Al Auza'i menceritakan kepada kami dari Az-Zuhri dengan

lafazh,'$u, (Dan imam kalian).Ibnu Abu Dzi'b berkata, 'Apakah

kamu tahu apa makna "wa Gtnmakum ninkum" (Dan dia mengimami

kalian)?' Akrr berkata, 'Beritahukanlah kepadaku'. Dia berkata, 'Dia
mengimami kamu dengan kitab Tuhan kalian'."

Imam Muslim meriwayatkan pula dari putra saudara Az-Zulri
dari pamannya dengan lafazh,'61i.j i:t';r ;31l; 

'Jj tit&1"5
(Bagaimana dengan kalian apabila turun pada kalian Putra Maryam
lalu mengimami kalian). Dalam riwayat Imam Ahmad dari hadits

Jabir tentang kisah Dajjal dan turunnya Isa disebutkan, to--t'.7 ril:
'#".'&rfi &u1i.,U,J'*,1r gri 6-'?:tfr ,ital (riuo-tiba mereka

mendapati Isa, maka dikataknn, 'Majulah wahai Ruh Allah'. Beliau

berkata, "Hendaklah imam kalian yang maju dan shalat mengimami

kalian).

Ibnu Majah meriwayatkan dari hadits Abu Umamah yang

panjane tentang Dajjal, C,,A }.1'&6, lPt *rt$r ret'n|k1

,F.,*4,e?:q,i#"itl\ ei,,* Jr ll ,nr, ,H,iutw
'r-eili,j ay'it-ot',:J:;-"€ Y (Dan mere'to ,r*uo -kaum
Muslimin-di Baitul Maqdis dan imam mereka adalah seorang laki-
laki yang shalih telah maju untuk mengimami mereka, tiba-tiba Isa

turun maka imam tersebut melangkah mundur agar Isa mengimami

merelra, Isa berdiri di antara kedua pundaknya (yalvri dibelakangnya)
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kemudian berkata, "Majuloh, karena sesungguhnya qamat (shalat ini)

dilakukan untukmu".).

Abu Hasan Al Khasa'i Al Abadi berkata dalam pembahasan

tentang keutamaan Imam Syafi'i, "Berita-berita telah datang secara

mutqwatir bahwa Al Mahdi berasal dari umat ini dan Isa AS shalat di

belakangnya". Dia mengeluarkan pernyataan ini sebagai bantahan

terhadap hadits yang diriwayatkan lbnu Majah dari Anas yang

berbunyi, ,f $l€y'lt (Tidak ada Al Mahdi selain 1sa). Abu Dzar

Al Harawi berkata, "Al Jauzaqi meriwayatkan dari sebagian orang-

orang yang terdahulu, dia berkata, "Makna sabdanya 'dan imam

kalian dari kalian, yakni Isa akan memutuskan berdasarkan Al Qur'an
bukan Injil".

Menurut Ibnu At-Tin bahwa makna lafazh, "lmom kamu dari

kamti', bahwa syariat Muhammad akan terus berkesinambungan

hingga hari Kiamat, dan di setiap generasi akan ditemukan segolongan

ahli ilmu. Pandangan Ibnu At-Tin dan yang sebelumnya tidak

menjelaskan secara khusus apakah Isa akan menjadi imam atau

makmum. Kalaupun dikatakan Isa akan menjadi imam maka

maknanya dia akan bersama kamu dalam jamaah umat ini.

Ath-Thaibi berkata, "Isa mengimami kamu karena posisinya

berada dalam agama kamu". Akan tetapi pendapat ini tidak t:l,ur1:

dengan hadits lain yang diriwayatkan Imam Muslim, ,t tJ k:iJ Jt4,

t'ti :y|"f irVi C:;. "b'#b ,'t ,l'fr {Dikarakan kepadanya,

'shalatlah mengimomi kami', Beliau menjawab, 'T'idak! Sesungguh

nya sebagian kolian adalah pemimpin atas sebagian yang lain'- (Hal

itu beliau ucapkan) sebagai penghormatan terhadap umat ini).

Ibnu Al Jauzi berkata, "Apabila Isa maju sebagai imam niscaya

timbul kemusykilan, dan muncul satu pertanyaan; apakah dia maju

sebagai pengganti ataukah membuat syariat baru? Oleh karena itu, Isa

shalat sebagai makmum agar tidak membuat kerancuan terhadap

sabda Nabi SAW, €?.o; I giaak ada Nabi sesuclahku).Petbuatan

Isa yang shalat di belakang seorang laki-laki dari umat ini 
-meski
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Beliau berada di akhir zaman dan mendekati Kiamat- menjadi dalil
bagi pandapatyang benar di antara pendapat bahwa bumi tidak pernah

kosong dari seseorang yang menegakkan hujjah untuk Allah.

50. Apa yang disebutkan tentang Bani Isra'il

J ti'r=iJ'lf :*la, )f ; aALi$ iJv it, -u q) f
", 

l, tlo / ) 
/ t t /

ot :J*'4 jt,,lc\':r,'t y\t ;* it);r,1'+
ir-t'r-J::; rft;at ai *ltuG ,fre ,is 7'; t;t iCl:t r

,b;::t3 !)t;.ic 
^fi u6t u; qi t1i:, ,\rr:.

n .z t o.,

3-.,! .",-G fp )S 6t ,s j" qlt g *

'fr':),\i|b

3450. Dari Rib'i bin Hirasy, dia berkata: Uqbah bin Amr berkata

kepada Hudzaifah, maukah engkau menceritakan kepada kami apa

yang engkau dengar dari Rasulullah SAW? Dia berkata:

Sesungguhnya aku mendengar 'Apabila Dajjal keluar maka ia

mernbawa air dan api, adapun yang dilihat manusia sebagai api makn

ia adalah air yang dingin, sedangknn yang yang dilihat manusia

sebagai air maka ia adalah api yang membakar. Barangsiapa

diantara kalian mendapati hal itu makn hendaklah ia masuk kedalam

apo yang dilihatnya, api korena sesungguhnya ia adalah (air) yang

segar dan dingin".

3.rkjr ili'i& o\t }4 ot{ >L, t:t,
)z zo.t
:44J-:JA tto

 :r.ei c Ju

.'ptt ,xi'8,&i 6 :J$ rf i';;',y ,i'E *t'r'*+i.
'l;-: *)c?rritur C u6r 4:l* ;1 

"t* 
$ic:,tv

.^At ?nt {viT, -,it *'::*?: I ll
3451. Hudzaifah berkata; Aku mendengar Beliau bersabda,

"sesungguhnya seseorang di qntara umat sebelum kalian didatangi
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malailat untuk mencabut ruhnya, moka ditanya kepadanya, 'Apakah

engkau mengerjaknn suatu kebailan?' Orang itu menjawab, 'Aku

tidak tahu', dikatakan kepadanya, 'Lihatlah'. Dia berkata, 'Aht tidak

tohu satu pun (daripada amal kebailmn) selain aku dahulu berjual-

beli dengan manusia di dunia, dan aku bersikap ramah terhadap

merelra. Aku memberi tempo kepado yang berkeculatpan dan memberi

kelonggaran bagi yang berada dalam kesulitan'. Malm Allah
memasukkannya l<e dalam surga".

6t-;)t q ttli ,A';t r*;'*'L\,irr;4, ,ia
; t:rf y,rarir tf b d.t#tt a g $1. :' d\i,;,'rf
siJu6rE cle-i.:..>,!,b 

"e JLL:av') &"alri6y
'ae 

V.,'i'Ju;?rr o;ai 6;;-' :-it ;.ilrsv vrr'r1'rtrbt i
'^L, '- eij :yJ U -^3L itt ,'; ?tt '* cl.)i;? u :Jti giXi

b$ tk, :)i :J*
3452. Dia berkata; Aku mendengarnya bersabda, "Sesungguh

nya seseorang menjelang kematiannya, ketika tidak ada lagi harapan

untuk hidup, maka dia berwasiat kepada keluarganya, 'Apabilo aku

meninggal maka lampulkanlah untukku koyu bakar yang banyak dan

nyalakan api padanya. Apabila api telah memakan dagingku dan

menembus tulangku lalu hangus, maka ambillah jasadku itu lalu

haluskan kemudian tunggulah hari dimana angin bertiup kencang,

maka taburkanlah ia di air laut'. Mereka pun melakukannya. Alloh

mengumpulkannya dan berfirman kepadanya, 'Mengapa engkou

melakukan perbuatan itu?' Dia menjawab, 'Karena takut kepada-

Mu', maka Alloh mengampuninya". Uqbah bin Amr berkata, "Aku

mendengarnya mengatakan hal itu dan katanya dia adalah seorang

penggali kubur".
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r5 
')u il; lo, e, -"(; ,\ asG ti .i,r LL J ir +u ;,/

tiV *': ,Gq L,b:. * *', +.?n' * itJ;'r Jj
ar(A6 )4t,k )taA:-,k $::Jra +');qx $t

. )2. -. 19., L -/ / o .. o'e . ,l !.. i
.13':-,o L. ,-t---,- J>L*, e,Ut )tP l)-til

3453-3454. Dari Ubaidillah bin Abdillah, bahwa Aisyah dan

Ibnu Abbas, keduan,va berkata, "Ketika Rasulullah SAW menderita
sakit, maka beliau menutupkan gamisnya ke wajahnya, apabila siuman
beliau menyingkapnya dari wajahnya. Lalu beliau bersabda 

-padakondisi seperti itu-, "Lalcnst Allah terhadap orang-orang Yahudi
dan Nasrani, mereka menjadikan kubur-kubur para Nabi mereka

sebagai masjid-ntasjfd'. Beliau memperingatkan atas apa yang mereka
lakukan".

. i;';-t b r+., ^))t'JV 
"&'i 

;bL1

3455. Dari Furat bin Al Qazzaz, dia berkata: Aku mendengar

Abu Hazim berkata: Aku menyertai Abu Hurairah RA selama 5 (lima)
tahun. Maka aku mendengarnya menceritakan dari Nabi SAW, bahwa
beliau bersabda, "Dahulu bani Israil dipergilirkan pada mereka para
Nabi, setiap knli meninggal seorang Nabi makn digantikan oleh Nabi
yang lain. Sesungguhnya tidak ada Nabi sesudahku, akon tetapi akan
ada para khalifah dan jumlahnya sangat banyak." Mereka bertanya,
"Apakah yang engkau perintahkan kepada kami?" Beliau bersabda,

"Tepatilah baiat pertama dan dahuluknnlah ia, berikan kepada
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mereka hak-hak mereka, knrena sesungguhnya Allah aknn menanyai

mereka atas tonggung jowab yang diberikan kepada mereko."

,,#,,Su';,^,:*\t * 4tLi.;?nr,y,* ei*
'*';L rr{t-,'; & LtriGrt: *.t7"& a U--

l';r; :Jv tat(dry ;it ir J y r[,r;ij .i#?U
3456. Dari Abu Sa'id RA, O**u *ubt SAW bersabda,

"sesungguhnya kalian akan mengilatti sunnah (jalan-jalan) orang-

orong sebelum kalian, sejengkal demi sejengkal dan sehasta demi

sehasta hingga apabila mereka melalui lubang Adh-Dhabb (hewan

sejenis biowak) niscrya kalian akan menjalaninya." Kami berkata,

"Wahai Rasulullah, apakah Yahudi dan Nasrani?" Beliau menjawab,

'oLalu siapa?"

;,11t\?*-,oiJtr r$ttrli:Jr;iLhr uy, fi *
.-;v,tt j-;'o?rir;lr 'g|oi Jx. ?fi ,65A6

3457. Dari Anas RA, dia berkata, "Mereka menyebut api dan

terompet, maka mereka pun menyebut Yahudi dan Nasrani. Akhimya

Bilal diperintatr menggenapkan adzzrtdan mengganjilkan iqamat".

,1.;* l;x-'oi |fJ Uk W h' ,*r *ty * !:)J *' .o(.. .r^t rtz.z "!.'1. t.?.n. t,l
.f^rl' *'-e'^7G .i;r;i, ;:y:Ji: o1*G

3458. Dari Masruq, dari Aisyah RA, bahwa dia tidak menyrkai

orang yang shalat dengan meletakkan tangannya di pinggangnya, dan

dia berkata, 'Sesungguhnya omng-orang Yahudi mengerjakan

demikian'.

Riwayat ini juga dinukil oleh Syr'bah dari Al A'masy.
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o)-roytl ,p.)"at
1. c i' , o?
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)jt- sttA6'rx:
tju,* &7

ot

'-
3459. Dari Ibnu Umar RA, dari Rasulullah SAW, belaiu

bersabda, "Sesungguhnya batas waktu kalian -dibandingkan batas

wahu umot-umat terdahulu- sama seperti wahu antara shalat Ashar

hingga matahari terbenam. Sesungguhnya perumpamaqn kalian

dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani sama seperti seorang loki-
laki yang mempekerjakan beberapa pekerja. LakiJaki itu berkato;
'Siapakah yang mqu bekerja untukku sampai tengah hari dengan

upah satu qirath?' Maka orang-orong Yahudi bekerja hingga tengah

hari dan mendapatknn satu qirath. Kemudian laki-laki itu berkata;
'Siapakoh yang mou bekerja untukku dori tengah hari hingga waktu

shalat Ashar dan mendapatkan satu qirath?'. Maka orang-orang

Nasrani bekerja dari tengah hari hingga waktu Ashar dan

mendapatkan satu qirath. Kemudian laki-laki itu berknta, 'Siapakah

mau bekerja untukku dari shalat Ashar hingga matahari terbenam
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dan mendapatknn dua qirath?' Ketahuilah kamulah orang-orang
yang bekerja dari shalat Ashar hingga matahari terbenam dan
mendapatkan dua qirath. Ketahuilah bagi kamu ganjaran dua kali
lipat. Orang-orang Yahudi dan Nasrani marah lalu mereka berkata,
'Kami lebih banyak bekerja namun lebih sedikit ganjaran'. Allah
berfirman, 'Apakah Aku telah menzhalimi sesuatu dari hak kalianT'.
Mereka berkata, 'Tidak!'. Allah berfirman; 'sesungguhnya ia adalah
karunia-Ku, Aku berikan kepada siapa yang Aku kehendaki'."

hr .yti ,i;i:; ir ,r,';L'e :JL" o,tL ct * ,l:u r
,lu ,L,: + ht-u'";iii'gili uri'6?;4t iu' ,r;

d',ri;; it.b
n z jzt z

.'rb qU .c;a6;%rA'*
,i.. ,1, \.
gl-y +l-c a.I)t

3460. Dari Thawus dari Ibnu Abbas, dia berkata, "Aku
mendengar Umar RA berkata, 'Semoga Allah memerangi fulan,
apakah dia tidak mengetahui bahwa Nabi SAW bersabda, "semoga
Allah melalcnat orang-orang Yahudi, diharamkan bagi mereka lemak,

n omun m e r e ka m e n c a i r knnny a I al u me nj ual ny a' ."
Riwayat ini dinukil pula oleh Jabir dan Abu Hurairah dari Nabi

SAW.

'jt g rgr i,SG *j ^lL \t -u'"olr ,ti s-* ,t ir + ,;
i';$ fiZx,* ak n6; \'r' q;; q *'6*, A

.r6tu;*
3461. Dari Abdullah bin Amr bahwa NaUi SAW bersabda,

"Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Ceritakanlah tentang bani
Israil dan tidak mengapa. Barangsiapa berdusta atas namaku dengan

sengaja maka hendaklah ia menyiapkan tempat duduknya di Nerako".
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U i,st: '^ :b \t 'n, i;; r:.i o\:,y1t * ; ^;*, |.i'sv
orl' ;-,1 ar6t3;At ot i,Ss ej 4bilt ,u a' j-,'eAy

3462. Abu Salamah bin Abdunahman berkata, Abu Hurairah

berkata, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya orqng-

orang Yahudi tidak menyemir maka selisihlah mereka".

tU \1) *;;i, t-ri, j iut -r* t *'t* CL o*lt ;
\t .* ir Ji', *C',-k t'rl rkti ;* \1') $L

ir ;; ,:t{ :lL's +; h' ,* it J;r')v :)v'S3
, r, t- ,n.r,ii. ,,i t.,,. a,l,rt7 -,,11, .: tot u,r.
t>L, u> pJl l.!.1 L.s oJe 4 p ry o" Lf ,CF lrFt

'-a. i. ol. t oG. o / 
^ 

/
.alAr l& U? *,q*s ,s)''t ,Jtk,irt Ju

3463. Dari Al Hasan, dia berkata: Jundub bin Abdullah
menceritakan kepada kami di masjid ini dan kami tidak pernah lupa

sejak dia menceritakan kepada kami dan kami tidak pula merasa takut

bahwa Jundub berdusta atas Nabi SAW. Dia berkata, "Rasulullah

SAW bersabda, 'Pernah pada umat sebelum kamu terdopat lakiJaki
yang terluka, maka ia panik dan mengambil pisau lalu digunakan

memotong tangannya. Darah tak pernah berhenti mengalir hingga ia

meninggal dunia. Allah berfirman; 'Hamba-Kt telah bersegera

kepadaku dengan jiwanya, maka Aku mengharamkan baginya

surga'."

Ket-eransan Hadits:
(Bab opa yang disebutkan tentang bani Isra'il). Yakni

keturunan Ya'kub bin Ishaq bin Ibrahim. Isra'il adalah gelar bagi

Ya'qub. Maksud Imam Bukhari adalah hendak menyebutkan
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keajaiban-keajaiban yang terjadi pada zamarl mereka. Dia

menyebutkan pada bab ini, 34 hadits. yaitu:

Pertama, hadits Hudzaifah RA yang mencakup tiga Hadits'

Imam Bukhari menukil hadits ini dari gurunya yang bernama Musa

bin Ismail, dan inilah yang benar. Adapun sebagian mengatakan Imam

Bukhari menukilnya dari Musaddad. Tapi anggapan ini keliru karena

riwayat Musaddad akan disebutkan pada bagian akhir bab ini dengan

sanad yang maushul.

Riwayat Musa yang dinukil melalui jahx mu'allaq sengaja

disebutkan untuk menjelaskan lafazh yang mereka perselisihkan pada

Abu uwanah. Sementara perkataan Abu Ali Al Ghassani memberi

asumsi bahwa yang demikian tercantum di tempat ini, padahal tidak

demikian adanya.

)*';;iLiut pqbah bin Amr berkata). Dia adalah Abu

Mas'ud Al Anshari yang dikenal dengan nama Al Badari.

iu U; 'il Jqttr g ol lsesungguhnya bersama Dajjal apabila

keluar terdapat air). Hadits ini akan dijelaskan pada pembahasan

tentang fitnah dan cobaan. Adapun maksud pencantumannya di

tempat ini adalah sebagai jalan untuk menyebutkan hadits berikutnya,

yaitu kisah seorang laki-laki yang melakukan jual-beli, dan kisah

seseorang yang berwasiat kepada anak-anakny a agar membakarnya.

Kisah laki-laki yang melakukan jual-beli telatr disebutkan Imam

Bukhari di bagian akhir bab ini dari hadits Abu Hurairah RA, yang

tetah dijelaskan pada pembahasan tentang jual-beli. Adapun lafazh

pada riwayat ini, g-:Eii gfu' d u,rht gs.l * gm biasa berjual-beli

dengan menusia dan berlaku tunai). Lafazh "mujazaah" bermakna

"muqadhaalu" (saling tunai), yakni aku mengambil dari mereka dan

memberi.

Dalam riwayat Al Ismaili disebutkan, "ujoazifuhum" (memberi

tanpa menimbang). Lalu dalam riwayat lain disebutkan, dengan

lafazh, "ufuaarifuhum". Akan tetapi kedua lafazh ini mengalami

perubahan dalam penyalinan naskah, dan maknannya tidak sesuai

konteks kalimat.
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Sedangkan kisah laki-laki yang berwasiat kepada anak-anaknya

untuk membakarnya akan dibicarakan pada akhir bab ini ketika Imam

Bukhari menyebutkannya secara tersendiri.
'c- ';-,3A (Lalu hongrzs). Yakni terbakar. Sementara dalam

riwayat lain dengan lafazh "ihtaraqtu" (aku terbakar), dan lafazh ini
lebih sesuai. Adapun kalimat, "Kemudian tunggulah hari berangin",

yakni hari ketika angin bertiup kencang.

Li(, oS't'!\5 tJJi;-,',1-6\,Jf i.'i;l'$ @qbah bin Amr

berkata, "dan aku mendengarnya mengatakon hal itu dan katanya dia
adalah seorang penggali kubur). Maksudnya Uqbah mendengar Nabi
SAW bersabda seperli itu. Secara zhahir yang didengar Abu Mas'ud
adalah hadits terakhir saja, tetapi diketahui dari riwayat Syu'bah dari

Abdul Malik bahrva dia mendengar semuanya. Sebab dia menukil
dalam pembahasan tentang fitnah dan cobaan kisah laki-laki yang

berjual-beli dengan manusia dari hadits Hudzaifah, dan pada bagian

akhir disebutkan, "Abu Mas'ud berkata, dan aku mendengarnya".

Demikian juga dikatakan tentang hadits laki-laki yang berwasiat

kepada anak-anaknya seperti akan disebutkan pada bagian akhir bab

ini.
Secara zhahir lafazh, "Dia seorang penggali kubur" merupakan

keterangan yang ditambahkan Abu Mas'ud dalam hadits. Akan tetapi

Ibnu Hibban menyebutkan dari jalur Ar-Rib'i dari Hudzaifah, dia

berkata, "Seorang laki-laki penggali kubur meninggal, maka ia berkata

kepada anaknya, bakarlah aku". Hal ini menunjukan bahwa lafazh,
"dia seorang penggali kubur" berasal dari riwayat Hudzaifah dari Abu
Mas'ud.

Kemudian tercantum dalam riwayat Ath-Thabarani dengan

lafazh, "Ketika Hudzaifah dan Abu Mas'ud sedang duduk bersama,

salah seorang di antara keduanya berkata, 'Sesungguhnya ada seorang

laki-laki dari Bani Israil biasa menggali kubur". Lalu disebutkan

hadits selengkapannya. Dari sini diketahui pula letak kesesuaiannya

denganjudul bab di atas.
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Kedua, hadits Aisyah dan Ibnu Abbas RA tentang Nabi SAW

saat menderita sakit.

l;;t:+a lirr k yt );i'Ji il (Ketika diturunkan pada

Rasulullah SAn.Maksudnya, ketika datang kepadanya kematian atau

malaikat maut. Dalam naskah Abu Dzar disebutkan "nozala" (turun)'

Imam Nawawi menyebutkan bahwa riwayat Imam Muslim umufimya

menggunakan kata "nuzila" (diturunkan), lalu dalam salah satu

riwayat disebutkan dengan kata "nuzilat" yakni ditambah huruf "ta"'

pada akhir kata.

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas, dan dia

telah menukilnya dengan redaksi lebih lengkap pada petnl-'ahasan

tentang shalat. Adapun penjelasannya akan disebutkan pacia bagian

akhir pembahasan tentang peperangan.

Hadits ini sebagai celaan terhadap orang-orang Yahudi dan

Nasrani yang menjadikan kuburan para nabi mereka sebagai masjid-

masjid. Abdullah yang disebutkan pada sanad hadits ini adalah

Abdullah bin Al Mubarak.

Ketiga, hadits Abu Hurairah RA tentang para nabi yang silih

berganti di kalangan bani Israil.

:fjt oljlp (Dari Furot Al Qazzaz). Dia adalah Salman Al

Asyja'i.

lq;fo' '#J# (Dipergitirkan pada mereka para Nabi).

Maksudnya, apabila tarrpak pada mereka kerusakan maka Allah

mengutus Nabi untuk menegakkan urusan mereka dan menghapus

apa-apayang mereka ubah dari hukum-hukum Taurat.

Pada hadits ini terdapat isyarat bahrva menjadi keharusan bagi

masyarakat adanya pemimpin yang mengunrs urusan mereka,

membimbingnya dijalan yang baik, memberi hak kepada orang yang

didzalimi dari yang mendzalimi.

€y A 1 'a!li (Dan sesungguhnya tak ada lagi nabi sesudahlru).

Yakni melakukan apa yang dilakukan oleh mereka.

-
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lr:;t5;Llri*'t (Aknn ada para khalifuh dan jumtahnya

songat banyak). Yakni akan ada para khalifah sesudahku. Iyadh

menyebutkan bahwa di antara mereka ada yang menukil dengan

lafazh'fayakburun" (menjadi besar). Lalu Beliau menjelaskan bahwa

yang dimaksud adalah mereka membesar-besarkan perbuatan mereka

yang buruk.

tj (Tepatitalr). Ini adalah bentuk perintah dari kata kerjawafaa'

(menepati). Maknanya, apabila seorang khalifah dibaiat setelah

khalifah pertama, maka baiat yang pertama dianggap sah dan wajib

dipenuhi, sedangkan baiat kedua dianggap batil. Imam An-Nawawi

berkata, "Sama saja apakah mereka mengetahui baiat pertama saat

melakukan baiat kedua atau tidak mengetahuinya, di satu negeri atau

di berbagai negeri, dan sama saja apakah mereka berada di negeri

yang memiliki imam tersendiri ataupun tidak. Inilah pendapat yang

menjadi pandangan jumhur ulama. Menurut sebagian ulama, baiat

tersebut untuk pemimpin yang dibaiat di negeri yang memiliki imam.

Ada pula yang berpendapat bahwa untuk menentukan baiat yang sah

maka harus dilakukan undian. Tapi kedua pendapat ini tidak benar."

Imam Al Qurthubi berkata, "Pada hadits ini terdapat hukum

baiat pertama dan bahwa ia wajib dipenuhi, tetapi tidak disinggung

hukum tentang baiat kedua. Masalah ini telah disebutkan secara

tekstual dalam hadits Urjufah dalam V,rtab Shahih Muslim dengan

lafazh, F\, 
'p ,i.?g (Penggaltah leher orang yang datang

lremudian [dan menentang khalifah pertamaJ).

g "AirJli (Berrlcanlah hak merekn). Yakni taat dan perlakukan

mereka dengan senantiasa mendengar dan patuh. Karena Allah akan

menghisab mereka atas apa yang mereka lakukan terhadap kamu.

Pembahasan lebih lengkap bagi masalah ini akan dijelaskan pada

bagian awal pembahasan tentang fitnah dan cobaan.

eo?t C,o ';{1, lrr i,fi (Karena sesungguhnya Allah akan

menanyai mereka atas tanggung jawab yang diberikan kepada

mereka). Hadits ini sama dengan hadits Ibnu Umar, "Setiap knmu
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adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawaban atas

kepemimpinannya. " Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan

tentang hukum-hukum.

Pada hadits di atas terdapat anjuran untuk mendahulukan urusan

agarfla daripada urusan dunia. Sebab Nabi SAW memerintahkan

memenuhi hak pemimpin karena hal itu dapat meninggikan agama

serta mencegah fitnah dan keburukan. Sikap seseorang yang tidak
menuntut haknya dari pemimpin tidak menggugurkan hak tersebut.

Bahkan Allah telah berjanji akan memenuhi semuanya meskipun di
akhirat.

Keempat, hadits Abu Sa'id tentang sikap umat Islam yang akan

mengikuti j ej ak umat-umat terdahulu.
a , ,a t* -i+ (lubang dhabb). Adh-dhabb adalah salah satu jenis

binatang melata yang cukup dikenal (s.jenis biawak). Menurut
sebagian ulama penyebutan adh-dhabb secara spesifik, karena ia
dikatakan sebagai hakim binatang-binatang. Akan tetapi menurut

saya, pengkhususan ini berkaitan dengan lubang adh-dhabb karena
kondisinya yang sangat sempit dan kotor, Meski demikian, karena

sikap kaum muslimin yang senaniasa meniru dan mengikuti umat lain,

maka sekiranya umat lain masuk ke tempat seperti itu niscaya kaum
muslimin akan mengikuti mereka.

l';P :SA lNati SAW bersabda, "Lrtlu siapa?"). Ini adalah

pertanyaan yang berkonotasi pengingkaran. Dengan demikian
maknanya adalah; "Siapa lagi kalau bukan iliereko." Selanjutnya akan

dijelaskan pada pembahasan tentang berpegang teguh kepada Kitab
dan Sunnah.

Kelima, hadits Anas bin Malik, "Mereka menyebutkan api dan

terompet". Imam Bukhari menyebutkannya secara ringkas.

Penjelasannya telah dikemukakan secara lengkap pada awal
pembahasan tentang shalat.

Keenam, hadits Aisyah RA bahwa dia tidak menyukai orang
yang shalat dengan meletakkan tangannya di pinggangnya. Dia
mengatakan bahw'a yang melakukannya hanyalah orang-orang
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Yahudi. Dalam riwayat Al Ismaili dal,i Yazid bin Harun dari Suffan

(Ats-Tsauri) melalui sanad yang sama, dikatakan; yakni meletakkan

tangan di pinggang saat shalat. Masalah ini telah dikemukan pada

bagian akhir pembahasan tentang shalat saat membicarakan hadits

Abu Hurairah tentang larangan bertolak pinggang saat shalat.

#\t aP'a35 i,ii.tJ lOtrtwayatkan pula oleh Syu'bah dari At

A'masy). Riwayat yang dimaksud telah dinukil oleh Ibnu Abi Syaibah

melalui s anad y ang maus hul melalui j alumya.

Ketujuh, hadits Ibnu Umar, "Perumpomaan kalian dengon

orang-orang Yqhudi dan Nasrani soma seperti seseorang yang

mempekerjakan beberapa pekerja". Hadits ini telah dijelaskan secara

detail pada pembahasan tentang shalat.

Kedelapan, hadits Umar, "semoga Allah memerangi si fulan... "

Imam Bukhari menyebutkan hadits ini secara ringkas, dan

selengkapnya telah dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang

jual-beli.

et y h' ,p 4t tr i;:; itt }E a.ti (Riwavat ini dinukit

pula oleh Jabir dan Abu Hurairah dori Nabi SAry).Maksudnya, Jabir

dan Abu Hurairah meriwayatkan juga tentang pengharaman lemak

bangkai, tetapi keduanya tidak menukil kisah seperti yang terdapat

dalam hadits Ibnu Umar RA.

Adapun hadits Abu Hurairah RA disebutkan oleh Imam Bukhari

pada bagian akhir pembahasan tentang jual-beli dari Sa'id bin Al

Musayyab.

Kesembilan, hadits Abdullah bin Amr tentang berdusta atas

nama Nabi SAW.

e{ lt ,f t*. (sampaikan dariht meskipun satu ayat). Al

Mu'afi An-Nahrawani berkata dalam kitabnya Al Jalis, "Ayat dalam

bahasa Arab digunakan dalam 3 (tiga) makna; Tanda-tanda yang

agung, mukjizat atau kajaiban yang terjadi, dan musibah yang

menimpa. Untuk makna pertama terdapat dalam fij,*?n^Allah dalam

surah Aati Imraan [3] ayat 41, (ij \ 76 # e6t '& r of iJi; (Ayat-
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ayat (tanda-tanda) bagimu adalah engkau tidak berbicara dengan

manusia selama tiga hari kecuali memberi isyorat). Sedangkan makna

kedua terdapat dalam firman-Nya, 41 qi rp,'ttl lSrt"ngguhnya pada

yang demikian itu terdapat bukti-bukti yang nyata'. Adapun makna

ketiga seperti dalam kalimat, 'Ja'alo al omiir fulaanan al yaum

aayah' (pemimpin menimpakan musibah kepada si fulan pada hari
ini). Ketiga makna ini disebut sebagai ayat karena mengandung

makna petunjuk, pemisahan dan penjelasan. Dalam hadits dikatakan,

'meskipun satu ayat ', yakni hendaklah setiap yang mendengar segera

menyampaikan ayat yang didapatkan atau didengarnya meskipun

sedikit, agar semua yang datang 6a1i N;rbi Si\? dapat dinukil".
Demikian perkataan Al Mu'afi.

tf \|k.\?l. rt * t-i:b) (Dan caritaknn tentang Bani Israil

dan tidak rnengapa). Yakni tidak mengapa bagi kalian untuk
menceritakan tentang mereka. Sebab telah disebutkan terdahulu

larangan dari beliau SAW untuk mengambil (riwayat) dari mereka,

dan meneliti kitab-kitab mereka, kemudian berlebihan dalam hal itu.
Seakan-akan larangan terjadi sebelum ade kestabilan hukum-hukum
Islam dan kaidah-kaidah agama, karena takut terjadi fitnah. Kemudian
setelah perkara yang dikhawatirkan tidaii ada lagi, maka diizinkan
untuk mendengarkan berita-berita yang terjadi pada masa mereka,

yang dapat dijadikan sebagai pelajaran.

Sebagian berpendapat makna sabdanya, *tidak mengapa", yakni
janganlah i.lda-dada kalian meniadi scinpit karena keajaiban-

keajaiban yang kamu dengar dari mereka, sebab yang demikian sangat

banyak terjadi dikalangan mereka. Pendapat lain rnengatakan, tidak
mengapa bagi kalian untuk tidak mencerit*kan tentang mereka. Sebab

sabda Beliau SAW, "Ceritakanlah" adaiah kalimat perintah yang

berindikasi wajib, maka pada bagian akhir hadits Nabi SAW

mengisyaratkan bahrva perintah itu h.;rsifat ibaahah (boleh) bukan

wajib. Makna ini dapat dipahar:ri dl,ri sabdanya, "dan tidak
mengapo", ,,,akni tidak mengapa jika tidak menceritakan berita

tentang bani ,[sra'il.
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Sebagian lagi berkata, "Maksudnya adalah tidak ada dosa bagi

orang yang menceritakan kisah bani Isra'il karena dalam berita-berita

mereka terdapat lafadt-lafazh yang buruk, seperti perkataan mereka

dalam firman Allah surah Al Maa'idah [5] ayat z4,r'rtit'.13.; Ui';st
(Pergilah engkau dan Tuhanmu, dan berperanglah kalian berdua).

Dan perkataan mereka dalam surah Al A'raaf l7! ayat t:S, titll A|kt
(Buatlah untuk knmi Tuhan).

Menurut sebagian ulama, bahwa yang dimaksud dengan bani

Israil adalah keturunan Israil saja, yaitu anak-anak Nabi Ya'qub AS.

Dan maksud, 'Ceritakan tentang merekai yakni kisah mereka

bersama saudara mereka Yusuf AS. Namun, penafsiran ini sangat jauh

dari kebenaran.

Imam Malik berkata, "Maksudnya adalah boleh menceritakan

tentang urusan mereka yang baik-baik. Adapun yang diketahui

kedustaannya, maka tidak diperbolehkan." Dikatakan pula maknanya

adalah; ceritakan tentang mereka seperti apa yang terdapat dalam Al
Qur'an dan hadits shahih.

Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud hadits tersebut

adalah memperbolehkan menceritakan kisah Bani Israil denga metode

apapun. Sebab sangat sulit untuk mendapatkat sanad yang lengkap

dalarn menukil berita dari mereka. Bebeda dengan hukum-hukum

Islam, dimana asas dalam penukilannya harus memiliki sanad yarrg

lengkap, dan hal itu bukan perkara yang mustahil karena masanya

yang masih dekat.

Imam Syafi'i berkata, "Merupakan perkara yang telah diketahui

bahwa Nabi SAW tidak memperbolehkan bercerita dusta, maka

makna 'ceritakanlah tentang bani Isra'il', yakni apa yang kamu tidak
ketahui kedustaannya. Adapun apa yang mungkin kamu anggap

sebagai kedustaan, maka tidak mengapa untuk kamu ceritakan, hal ini

sama dengan sabdany u, e:i.k $iii;drt y{' '&l'$'n til(Jika

Ahli Kitab rcerita kepada lcalian, maka jangan membenarkan dan
jangan pula mendustakqn mereka). Nabi SAW tidak bermaksud
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menjelaskan hukum menceritakan kisah mereka yang telah diketahui

kebenarannya."
t l..t o i.fi;A "dLe eS Ul (Barangsiapa yang berdusta atas namaku

secaro sengaja). Penjelasannya telah disebutkan dengan lengkap pada

pembahasan tentang ilmu. Saya (Ibnu Hajar) telah menyebutkan para

periwayat hadits ini serta jalur-jalur periwayatannya, sehingga tidak
perlu diulang kembali.

Para ulama sepakat bahwa berdusta atas nama Nabi SAW

merupakan perkara yang sangat besar dan termasuk dosa besar.

Bahkan Syaikh Abu Muhammad Al Juwaini dengan tegas

mengafirkan orang yang melakukan perbuai;rn itu. Perkataan A1 Qadhi
Abu Bakar bin Al Arabi juga cenderung rnembenarkannya. Adapun

sebagian aiiran Al Karramiyah (Karmatiaii) dan orang-orang yang

bersikap zuhud telah melakukan kebodciran dengan mengatakan

berdusta atas Nabi SAW diperbolehkan, apabila untuk menguatkan

agarfla, mengukuhkan paham Ahlu Sunnah, dan dalam rangka

motivasi (targhib) dan ancaman (tarhib). Mereka beralasan bahwa

iarangan diatas berkenaan dengan orang yang berdusta untuk

menjelekkan Nabi SAW, bukan berdusta demi kebaikannya. Tapi

alasan ini sangat batil karena ancaman itu berkenaan dengan orang

yang berdusta atas nama beliau SAW baik untuk tujuan yang baik

maupun buruk. Agama ini 
-segala 

puji bagi Allah- telah sempurna,

tidak perlu dikuatkan dengan kedustaan.

Kesepwluh, hadits Abu Hurairah RA tentang menyemir.

ip}l o;U- 1 csste-Jti':1fit o1 (sesunggulmya orang-orang

Yahudi dan Nasrani tidak menyemir, malu selisihilch mereko). Hadits

ini berkonsekuensi pensyariatan menyemir, dan maksudnya adalah

menyemir jenggot dan rambut. Hal ini tidak bertentangan dengan

larangan Nabi SAW untuk menghilangkan janggut, karena menyemir

tidak bermakna menghilangkan.

Kemudian yang diperkenankan e,alam menyemir terkait dengan

selain makna hitam. Berdasarkan ril',,;,yat Imam Muslim dari hadits

Jabir bahwa Beliau SAW bersabda, "Ubahlah ia dan jauhi warnct

-
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hitam." Dan riwayat Abu Daud -4ishahihkan oleh Ibnu Hibban-

dari hadits Ibnu Abbas, dari Nabi SAW , o't*;:- o6}r yi ei'i L'k-

$t dl b'ty- f g;ir E:;S (Akan ada satu kaum diakhir zaman

menyemir (ianggut dan rambut) sama seperti sayap-sayap merpati,

mereka tidak mencium aroma surga). sanad hadits ini cukup kuat,

hanya saja mereka berselisih apakah hadits it,u marfu' (langsung dari

Nabi SAW) atau mauquf (tidak sampai kepada beliau). Kalaupun

dikatakan hadits itg mauquf, tapi kandungannya tidak mungkin

dikatakan berdasarkan pendapat semata, maka hukumnya tetap

marfu'. Atas dasar ini Imam An Nawawi berpendapat bahwa

menyemir dengan sesuatu yang hitam hukumnya makruh dalam arti

haram. Sementara dari Al Hulaimi dikatakan bahwa menyemir dengan

wama hitam hukumnya makruh bagi laki-laki dan tidak berlaku bagi

wanita. Wanita boleh menyemir (rambut) dengan warna hitam untuk

suaminya.

Imam Malik berkata, "Pacar atau inai da1. ftotm (enis tumbuhan

yang digunakan untuk menyemir) diperbolehkan, dan menyemir

dengan selain warna hitam lebih aku sukai." Akan tetapi dikecualikan

dari larangan itu seorang mujahid (orang yang berjuang dijalan Allah

lebih aku sukai." Akan tetapi dikecualikan dari larangan itu seorang

yang berjihad di jalan Allah menurut kesepakatan Ulama.

Maksud menyemir dalam hadits ini bukan menyemir kain atau

mewarnai tangan dan kaki, karena orang-orang Yahudi dan Nasrani

tidak meninggalkan perbuatan ini. Para ulama madzhab Syafi'i telah

mengharamkan bagi laki-laki memakai pakaian yang diberi za'faran

(tumbuhan untuk mewarnai pakaian), dan mengharamkan pula

mewamai tangan dan kaki-kaki mereka kecuali untuk pengobatan-

Penjelasan lebih detil akan diterangkan pada pembahasan tentang

pakaian.

Kesebelas,hadits Jundub bin Abdultah tentang seorang laki-laki

yang membunuh dirinya sendiri (bunuh diri).

,ta!,,^.lt tii ri (Di masiidlnr). Maksudnya, masjid Basrah'
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$:r, iX V U't (Kami tidak lupa sejak dia menceritakan kepada

kami). Dia mengisyaratkan dengan perkataan ini akan keakuratan apa
yang disampaikannya, masanya yang masih dekat, dan keadaannya
yang senantiasa mengingat hadits itu.

ak i+ib oJ(;bi ;*ti q (Kami tidak khawatir bahwa Jundub

berdusta). Disini terdapat isyarat tentang sifat 'adalaht para sahabat,

dan bahwa kedustaan tidak ada dalam diri mereka khususnya yang
berkaitan dengan Nabi SAW.

&'t'# oS W ;tr? (pernah ada seorang laki-laki dikalangan

orong-orang sebelum katian). Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan
keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud.

t; y, (Dia terluka). Dalam pemirahasan tentang jenazah

disebutkan dengan lafadz'jiraafo', dan seL,.,gian lagi menukil dengan
lafadz'juraj I tapi versi terakhir ini hanya kesalahan dalam penulisan

naskah. Kemudian tercantum dalam riwayat Imam Muslim, y.', bi
-.oa o,,a.-
ur j q -**'j, (Sesungguhnya seseorong keluar dorinyo qarhah [bisulJ),
yakni'benjolan yang biasa tumbuh dibadan seseorang (bisul). Seakan-
akan tadinya adalah luka dan kemudian menjadi bisul.

Lf (Dia panik), yakni dia tidrk sabar atas luka yang

dideritanya.

er'" W "* t* "t;:A lnia mengali,,il pisau lalu memotong

tangannya)'. Kata 'rrt k rn' dapat digolor,gkan sebagai jenis kata
perempuan dan laki-laki sekaligus. Adapr,,r kata 'hazza' bermakna,
memotong tanpa terputus. Dalam riwayat mam Muslim disebutkan,
6153' yY ,y W Lir isit tldt lXetika luka itu terasa sakit baginya,

maka ia mencabut anak panah dari tempatnya lalu menggoreskan
pada tempat yang terluka). Kedua versi ini mungkin digabungkan
dengan mengatakan; bahwa pada mulanya dia menggoreskan anak
panah pada tempat yang terluka, nzunun hal ini tidali memberi manfaat

I Yang dimaksurl dr ngan 'dtialc:.\ yakni seorang yang tirial, lasir r;idak melakukan dosa-dosa besar )
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baginya, oleh karena itu dia mengarnbil pisau lalu memotong bagian

yang terluka tersebut. Riwayat Imam Bukhari memberi keterangan

bahrva luka tersebut berada di bagian tangan.

iSSt 61 w lUono tlarah tidak berhenti). Yakni darahnya tidak

berhenti mengalir.

y #y a.rlsu. :)w Ir .t6 @ltah berfirmon, "Hambaku telah

bersegera kepada-Ku dengan jiwanya"). lni adalah kiasan terhadap

perbuatan laki-laki tersebut yang mempercepat kematiannya. Masalah

ini akan diterangkan kemudian.

Adapun kalimat, "Aku mengharamkan baginya surga",

disebutkan dalam konteks pemberian alasan atas hukuman yang

ditimpakan. Karena ketika ia mempercepat kematiannya dengan

melakukan sebab-sebab yang menghilangkan jiwanya, sementara

Allah memberi kebebasan baginya, dan kebebasan itu digunakannya

untuk bermaksiat kepada Allah, maka sangat beralasan bila Allah
menghukumnya. Firman Allah tersebut menunjukkan bahwa laki-laki
tersebut memotong tangannya dengan maksud membunuh dirinya

bukan untuk pengobatan yang diduga kuat dapat memberi manfaat.

Kemudian timbul persoalan berkenaan dengan lafazh, "Dia
bersegera kepada-Ku dengan jiwanya", dan lafazh, uAku

mengharamkan baginya surga. " Karena kalimat pertama

berkonsekuensi bahwa orang yang membunuh dirinya telah meninggal

sebelum ajalnya. Makna ini dapat dipahami dari indikasi teks hadits,

bahwa apabila ia tidak membunuh dirinya maka ajalnya datang lebih

akhir dan dia akan hidup lebih lama lagi, akan tetapi oleh karena ia

ingin mempercepat maka ajalnya didatangkan lebih awal. Sedangkan

kalimat kedua memberi indikasi kekalnya orang yang bertauhid di

neraka.

Jawaban untuk persoalan pertama bahwa 'bersegera' pada teks

hadits itu ditinjau dari segi sebab, maksud dan pilihan. Perbuatan ini
dikatakan mempercepat kematian karena ditemukan gambarannya.

Hanya saja ia berhak mendapatkan siksaan karena Allah tidak

menampakkan kepadanya batas ajalnya. Namun, ia telah memilih
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bunuh diri, maka patut mendapatkan hukuman atas kemaksiatan yang

dilakukannya.

Al Qadhi Abu Bakar berkata, "Ketetapan Allah bersifat mutlak

dan terkait dengan sifat tertentu. Ketetapan yang bersifat mutlak akan

berjalan sebagaimana adanya tanpa perubahan apapun. Adapun

ketetapan yang terkait dengan sifat tertentu memiliki dua sisi.

Misalnya, Allah menetapkan atas seseorang hidup selama 20 tahun

apabila membunuh dirinya, dan 30 tahun jika tidak membunuh

dirinya. Namun, hal ini hanya ditinjau dari apa yang diketahui oleh

makhluk seperti malaikat maut. Adapun ditinjau dari kedudukan ilmu

Allah maka tidak ada kejadian kecuali yanr Dia ketahr:i. .{,'erkara ini
sama dengan wajib mukhal,yar (kewajiban yang diberi pilihan). Apa

yang akan dilakukan oleh seseorang di antari: kewajiban-kewajiban itu

telah diketahui oleh Allah, namun sesecrang tetap memilih mana di

antara perkara wajib tersebut yang hendak dilakukannya.

Adapun jawaban untuk persoalan kedua dapat ditinjau dari

beberapa segi:

Pertamo, orang itu telah menghalalkan perbuatannya maka dia

pun menjadi kafir.

Kedua, sejak awal dia telah kafir, lalu disiksa karena

kemaksiatan ini sebagai hukuman tambahan atas kemaksiatannya.

Ketiga, maksudnya bahwa surga diharamkan atasnya pada

waktu tertentu, seperti waktu dimana orallg-orang terdahulu masuk

surga, atau voraktu dimana para ahli tauhid disiksa di neraka kemudian

keluar darinya.

Keempat, bahwa yang dimaksud adalah surga tertentu, misalnya

Surga Firdaus.

Kelima, hal itu sebagai ancaman keras dan menakut-nakuti,

tidak seperti makna lahiriahnya.

Keenarn, maksudnya adalah, 'Aku mengharamkan surga atasnya

jika aku menginginkannya'.

Kett$uh, menurut An-Nawawi bahwa kemungkinan hukum itu
berlaku haSri para pelaku maksiat sebelum kita, dimana mereka

n;en!adi llafii karena melakukan maksiat.
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J.

Pelaiaran vang Dapat Diambil.
1. Hadits ini menjadi dalil haramnya membunuh jiwa, baik diri

sendiri maupun orang lain. Pengharaman membunuh diri sendiri

dapat disimpulkan dari teks hadits, sedangkan pengharaman

membunuh orang lain dapat disimpulkan dari hadits tersebut

melalui metode aulawiyat.z

Hendaknya seseorang senantiasa berada di atas hak-hak Allah.

Rahmat Allah terhadap ciptaan-Nya, karena telah

mengharamkan membunuh jiwa-jiwa mereka, dan bahwa jiwa

adalah milik Allah semata.

Boleh menceritakan kisah umat-umat terdahulu.

Keutamaan sabar dan tidak panik atas bencana yang menimpa

agar tidak menimbulkan bencana yang lebih besar lagi.

Haram melakukan hal-hal yang dapat mengakibatkan

terbunuhnya jiwa.

Peringatan batrwa hukum batin sesuai dengan hal-hal yang

berkaitan dengan awal pembunuhan.

Berhati-hati dalam menyampaikan hadits, dan bagaimana

menukil hadits secara akurat, serta memelihara keotentikannya

dengan cara menyebutkan tempat dan memberi isyarat akan

keakuratan riwayat yang disampaikan, agar pendengar merasa

tentram dan yakin karenanya.

4.

5.

6.

7.

8.

51. Cerita Orang Berpenyakit Belang, Orang Buta, dan Orang

yang Botak dari Kalangan Bani Isra'il

'eL'^fi'^;Y A?rt qr r;:) (:Li eP d) i ,,-')t LL f
;;t E"\e e.*L\li ;t'' *\'* lnt'l;i'

;u ,kL'4\',;i'rilli- oi S-;'t"* ^1' 
ti: ,-t10 Lli:t

2 Metode autawiyat adalah penetapan hukum dengan menganalogikan kepada yang lebih besar maslahat

atau mudharatnya daripadiperkara yang dimuat oleh nash (dalil). Adapun penerapan metode ini pada

masatah di atas adalah; jika membunuh diri sendiri dilarang maka tentu membunuh orang lain lebih

diharamkan lagi.
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3464.Dari Abdunahman bin Abi A-r;, bahwa Abu Hurairah

RA menceritakan kepadanya, sesungguhnya dia mendengar Nabi

sAw bersabda, *Ada tiga orang bani Israil; salah seorong

berpenyakit belang, yang satunya botak, dan yang terakhir buta. Lalu

tampak bagi Allah untuk menguii mereka. Makn Allah mengutus

malailat l<epada mereka. Malaikat mendotangi orang yang

berperryakit belang serayo berknta, 'Apakah sesuatu yang sangat

englrau sukai?' Dia berkata, 'Warna yang bagus dan kulit yang

bagus. Manusia tetah jijik kepadaku'. " Beliau bersabda, *Malaiknt

mengusapnya dan penyakit itu hilang darinya. Lalu dia diberi warna

yang bagus dan htlit yang bagus. Kemudian malaikat berkata, 'Harta

apalrnh yang sangat engknu sukai?' Ia menjawab, 'Unta!'- atau ia

berkata, 'Sapi!'- (dia [perawi] ragu dalam hal itu. Sesungguhnya salah

satu di antara orang berpenyakit belang dan berkepala botak

mengatakan 'IJnta' dan yang satunya mengatakan 'Sapi'). Maka ia

diberi unta yang hamil. Mal aikat b erkata,'S emo ga dib erkahi untulcrnu

padanya'. Lalu malaiknt mendatangi orang yang botak dan berkata,

,Apalrah sesuatu yang sangat engl<au sukai?' Dia berkata, 'Rambut

yang bagus dan hilang darilat perknra ini. Manusia telah jijik
kepadaku'. " Beliau bersabda, "Malaiknt mengusapnya, mala penyakit

itu hilang darinya. Lalu dia diberi rambut yang bagus. Malaikat

berkata, ,Harta apaftah yang sangat engkau sukai?' Ia berkata,
,sapi!,.,, Beliau bersabda, *Malailut memberikan kepadanya sapi

yang hamil seraya berkata, 'semoga diberkahi untuktnu padanya'.

Setelah itu malaikat mendatangi orang yang buta dan berknta,

'Apakah sesuatu yang lebih engkau sukai?' Ia berkata, 'Allah

mengembalikan penglihatanku sehingga aku dapat melihat manusio'.
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Malaikat berkota, 'Harta apakah yang sangot engkau sukai?' Ia
menjawab, 'Kambing!' Maka ia diberi kambing beranak. Lalu
bernaklah unta dan lembu juga kambing itu. Maka salah seorang

mereka memiliki lembah yang dipenuhi unta, satu orang lagi memiliki
lembah yang dipenuhi sapi, dan yang satunyo memiliki lembah yong
dipenuhi kambing. Kemudian malaikat mendatangi orang yang
(dahulunya) berpenyakit belang sebagaimana bentuk dan

penampilannya. Malaikat berkata, '(Aku adalah) laki-laki miskin yang
telah terputus baginya sumber rezeki dalam perjalanannya, tak ada

yang dapat memenuhi kebutuhanku pada hari ini kecuali Allah
kemudian engkau. Aku meminta kepadamu --atas nama Dzat yang

telah memberimu worna yang bagus dan kulit yong bagus serta harta
ini- seekor unta yang dapat aku gunakan untuk mencukupi

kebutuhanku'. Ia menjawab, 'Sesungguhnya hak-hak sangat banyak'
(bonyak tonggungon). Malaikat berkata kepadanya, 'sepertinya aku

mengenalmu. Bukonknh dahulu engkau seorang yang berpenyakit

belang sehingga monusia jijik kepadamu, dan dahulu engkau seorong
yang miskin lalu Allah memberikan (harta) kepadamu?' Ia menjawab,
'Sesungguhnya aku mewarisinya dari orang besar, dari orang besar'.

Malaikat berkata, 'Jika engkau dusta, maka Allah akan

menjadikanmu seperti keadaanmu dahulu'. Malaikat mendatangi

orang (yang dahulunya) botak seperti bentuk dan penampilannya. Dia
mengatakan kepadanyo samo seperti lang ..;katakannya pada orang
pertama, dttn dil:eri jawaban yang sama pula Maka malaikat berkota,

'Jika engiau berdusta maka Alloh akan menjadiknnmu seperti

keadaanmu dahulu'. Lalu Malaikat mendatangi orong (yang

dahulunya) huta seperti bentuk dan penampilannya. Dia berkqta,

'(Aku adalah) lakiJaki miskin, dan orang dalam perjalanan yang

telah terputus baginya sumber rezeki dalam perjalanannya. Tak ada

yang dapat mencukupi kebutuhanku pada hari ini kecuqli Allah
kemudian engknu. A!.u meminta kepadamu -atas nama Dzat yang

telah mengt'mbalikan penglihatanmu- seekor kambing untuk

memenuhi kebutuhanku dalam melanjufkan perjalananku'. Ia berkata

kepadanya, 'iungguh dahulu aku bifi*, mska Allah mengembalikan
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penglihatanku. Dahulu aku miskin dan Allah telah mencukupi

kebutuhanku. Ambillah apa yang engkau sukai. Demi Allah, aku tidak
alran mempersulitmu pada hori ini atas apq yang engkau ambil
karena Allah'. Maloikat berkata, 'Tahanlah hartamu, sesungguhnya

kalian hanya diuji. Allah telah ridha kepadamu dan murka terhadap

kedua sahabatmu'."

Keterangan Hadits:
(Cerita orang berpenyakit belang, orang botak dan orang buta).

Demikianlah, Imam Bukhari menyebutkan hadits ini di sela-sela

pembahasan tentang bani Israil. Hadits ini termasuk hadits yang ke-12

tentang bani Israil.

Imam Bukhari menukil hadits ini dari gurunya yang bernama

Ahmad bin Ishaq As-Sarmari yang dinisba&an kepada tempat

bernama Sarmarah, yaitu satu perkarnpungan di negeri Bukhara. Dia
seorang ahli zuhud dan sekaligus mujatrid. Dalam deretan periwayat

hadits, beliau masih setingkat dengan Imam Bukhari. Ahmad bin
Ishaq meninggal duniapada tatrun 242H.

Imam Bukhari telah menyebutkan hadits di atas melalui dua

sanad, dan pada sanad kedua dia nukil dari Muhammad dari Abdullatr

bin Raja'. Dikatakan bahwa Muharnmad yang terdapat pada sanad

hadits ini adalatr Adz-Dzuhali. Tapi sebagian lagi mengatakan bahwa

dia adalah lmam Bukhari sendiri. Sama seperti pendapat yang

dikemukakan terhadap hadits sebelumnya. Pendapat terakhir ini
didukung oleh sikap Imam Bukhari yang menukil hadits tersebut

langsung dari Abdullah bin Raja', seperti pada pembahasan tentang

barang temuan dan tempat-tempat lainnya.

Akan tetapi Abu Dzar menegaskan batrwa hadits tersebut telah

dinukil Imam Bukfiari dari Muhammad (tanpa nasab) dari Abdullah

bin Raja'. Menurutnya, kemungkinan Muhammad yang dimaksud

adalah Adz-Dzuhali. Kemudian Abu Dzar menukil hadits itu dari Al
Jauzaqi dari Makki bin Abdan dari Adz-Dzuhali secara panjang lebar.

Demikian juga yang ditegaskan oleh Abu Nu'aim, dan beliau
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menyebutkannya dari jalur Musa bin Al Abbas dari Muhammad bin
Yahya.

Kemudian akan disebutkan pada kitab At-Tauhid, hadits lain
yang dinukil Imam Bukhari melalui kedua sanad ini dari Abu
Hurairah. Tidak ada dalam Shahih Bukhari riwayat Ishaq bin Abi
Thalhah dari Abdurrahman bin Abi Amrah selain kedua hadits ini.
Adapun Ishaq bin Abdullah pada sanad di atas adalah putra Abu
Thalhah. Hal ini dinyatakan oleh Syaiban dalam riwayatnya dari
Hammam seperti tercantum dalam riwayat Imam Muslim dan Al
Ismaili.

il,t.ti. (tampak bagi Allah). Yakni t.:lah tcrilahulu dalarn ilmu

Allah, maka Dia ingin menampakkannya. Bukan berarti tampe k bagi-
Nya setelah sebelumnya tersembunyi. Karena yang demikian mustahil
bagi Allah. Dalam riwayat Imam Muslim dari Syaiban bin Farukh dari
Hammam (sama seperti sanad di atas) disebutkan , '#- bf irr Srif

(Moko Allah berkehendak menguji mereka). Barangkali perbedaan

lafazh itu hanya berasal dari para periwayat. Meskipun riwayat
terakhir ini juga masih perlu dipertan.va.kan. Sebab sesungguhnya
Allah senantiasa berkehendak (tanpa ada awal dan akhir). Maka
maknanya kembali kepada pengertian pertama. Yakni Allah
berkehendak menampakkan kepada mereka. Menurut sebagian ulama,
makna'berkehendak' di sini adalah'melaksanakan'.

Penulis kitab Al Mathali'berkata, "Versi yang kami nukil dari
para guru karni menggunakan huruf hamzch pada bagian akhir, yakni
'@"'oi ii,r i:Uir (Allah memulai menguji merekct).,, Dia berkata pula,

"Sejumlah periwayat menukil tanpa hu.:if hamzah, tapi versi ini
keliru." Sikap ini sebelumnya telah ditempuh pula oleh Al Khaththabi.
Namun, sebenarnya tidak seperti yang mereka katakan. Karena lafazh
tanpa huruf hamzah (yakni, bada'a) merniliki penjelasan tersendiri
seperti anda lihat. Penjelasan maknanya yang paling tepat adalah;

Allah menetapkan untuk menguji mereiia. Adapun lafazh badoa
dalam arti mengubah umsan yang terdahulu, maka ia bukanlah makna
yang dimaksud.
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U$t q: (Manusia telahiiiik kepadaku). Yakni mereka merasa

jijik melihatku. Dalam salah satu riwayat yang dinukil oleh Al

Karmani disebutkan, !/61 c1i3 (Mereka para manusia telah iiiik

kepadaku). Versi ini sesuai dengan dialek yang menjadikan kata kerja

dan pelaku sekaligus dalam bentuk jamak (plural)'

'rt i (Dia mengusapnya). Yakni mengusap badan orang itu'

Jfir L( iJut (oia berknta, "Dan harta apakah). Dalam riwayat

Al Kasymihani, tidak tercantum huruf waw (dan)'

JEi'l' ,ci:e i'sa 1V\r1 ,-e-i.\r'oy u.i e a3 'p At .1r; ji ;rt
';1t ,;'tr iA1 gnta! atau ia berkata, 'Sapi!' dia ragu dalam hql itu'

Sesungguhnya salah satu di antara orang berpenyakit belang dan

berkepala botak mengatakan '(Jnta' dan yang satunya mengataknn
,sapi,). Dalam riwayat Imam Muslim dari Syaiban bin Farukh dari

Hammam terdapat penegasan bahwa yang ragu adalah Ishaq ibn

Abdullah bin Abi Thalhah (salah seorang periwayat hadits tersebut)'

,t-* US 'rpZil (Maka diberikan unta betina yang hamil)'

Maksudnya, diberikan kepada orang yang mengharapkan unta. Kata

usyaraa'artinya unta betina yang hamil, dimana kehamilannya telah

mencapai usia sepuluh bulan sejak dibuahi oleh unta jantan' Dikatakan

bahwa seekor unta dinamakan demikian sejak usia kehamilannya

sepuluh bulan hingga melahirkan. Dan ini adalah harta sangat

berharga (bagi bangsa Arab).

q U, '!'s$ lsemoga diberkahi untulcrnu padanya)' Dalam

riiryayat Syaiban disebutkan, irr 3iq (Semoga Allah memberkahi).

'^tJ (Dia mengusapnya). Yakni mengusap kedua rnata crang

tersebut.

rilri iu (Kambing beranak). Yakni kambing yang menriliki

anak, atau kambing yang sedang h'amil'

& .*:3 o& g:ii (Maka beranaklah unta dan lernbu iusa

knmbins iml). Maksudny*, tiilahirkan untuk perriiliu urta i.a* *q;1li dr r:
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pemilik kambing. Penggunaan kata 'untaja' pada konteks kalimat

seperti ini tergolong ganjil. Bahkan yang mashyur adalah 'natija'.
Dikatakan, "natijat an-naaqah" (unta betina beranak). Atau, "Natija
ar-rajulu an-naqah" (Laki-laki itu mengawinkan unta). Penggunaan

kata 'antaja ' biasa ditemukan dalam kalimat, "Antajat al faras " (kuda

melahirkan).

:,it* € ,rj.\t ,;1 ,Ji f (Kemuann malaikot mendatangi orang

[yang dahulunyal berpenyakit belang seperti bentulcnya). Yakni
seperti bentuk laki-laki tersebut saat pertama mereka bertemu, yaitu

berpenyakit belang. Hal ini sengaja dilakukan agar lebih dapat

mengukuhkan hujj ah (argumentasi) atasnya.

:f Ci?t yri*bi| qlli 6rorong taki-taki miskin yang

telah terputus baginya sumber rezeki dalam perjalanannya). Dalam
riwayat Syaiban dan diberi tambatran, ,ff U.r1 (dan ibnu sobil).

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, €f d Jry' 4 (Terputus

bagiku sumber rezeki dalam perjalananku).

Kata hibaal merupakan bentuk jamak dari kata fuabl yang
artinya sebab-sebab yang digunakan unhrk mendapatkan rezeki.

Sebagian mengatakan bahwa maknanya adalah bekal. Sebagian lagi
berkata bahwa fuabl adalah gundukan pasir yang memanjang.

Sebagian periwayat Imam Muslim mengutip dengan katafoiyaal,

berasal dari kata hiilah (muslihat). Maknanya, tidak tersisa bagiku
cara apapun untuk mendapatkan rezeki. Kemudian sebagian periwayat
Imam Bukhari menukil dengan kata jibaal (gunung), akan tetapi ini
adalah kesalahan penyalinan naskah.

Menurut Ibnu At-Tin bahwa perkataan malaikat kepada laki-laki
itu, "Seorang laki-laki miskin... " dan seterusnya, maksudnya bahwa

engkau dahulunya seperti ini. Ini termasuk kata yang diucapkan dan

maksudnya bukan makna lahiriahnya. Bahkan tujuannya untuk
menarik perhatian lawan bicara.

* C$i ((Jntuk mencukupi kebutuhanku atasnya). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, q #i ((Jntuk mencukupi
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kebutuhanku dengannya). Kata 'ataballagh' berasal dari 'balghah'

yang artinya sesuatu yang mencukupi. Maksudnya, mencukupiku

untuk mencapai apa yang aku inginkan.

tk t /16, 
s)s'ta 6ungguh aku telah mewarisi bagi orang

besar dari orang besar). Dalam riwayat Al Kasymihani, y.r? '* t4g

(sebagai orang besar dari orang besar). Sementara dalam riwayat

Syaiban disebutkakn, lr€ * t4€ JA * dy 61 (Sesungguhnya

aku mewarisi harta ini sebagai orang besar dari orang besar).

Maksudnya, dia mewarisi harta itu dari garis keturunannya yang besar

dalam hal martabat dan kemuliaan.

bt'lj;al tStt 't#'ot ,Jui (Dia berkato, "Jika engkau berdusta

maka Allah aknn menjadikanmu). Dia menggunakan kata kerja bentuk

masa lampau, karena bermaksud memberi penekanan atas doa yang

diucapkannya.
'*3 6 i,.6 (Ambittah apa yang engkau sukai). Syaiban

menambatrk*r,'A 6 Lti (Dan tinggalkan apayang engkau sukai).

^!.UVf :*) ?it'Jr:r;ti 1 (Aku tidak memuiimu pada hari ini

lmrena sesuatu yang engkau ambil atas nama Allah). Demikian yang

terdapat dalam Shahih Bukhari, yakni dengan lafazh, "ohmaduka"

(memujimu). Menurut Iyadh, para periwayat Imam Bukhari tidak

berbeda dalam menukil lafazh tersebut. Akan tetapi sebenamya tidak

seperti yang dia katakan. Adapun maknanya; aku tidak memujimu atas

sikapmu meninggalkan sesuatu yang engkau butuhkan daripada

hartaku. Seperti perkataan seorang penya'ir: Buknn lamanya

kehidupan yang engkau sesali. Yakni, luputnya waktu yang panjang

dalam kehidupan tanpa digunakan untuk hal-hal yang berarti.

Dalam riwayat Karimah dan kebanyakan riwayat Imam Muslim

disebutkan, "lao ajhaduka" (aku tidak menyulitkanmu). Yakni aku

tidak mempersulit dirimu untuk mengembalikan sesuatu yang engkau

minta dariku, atau yang engkau ambil dariku. Iyadh berkata,

"sebagian ulama tidak memahami kesesuaian lafazh ini dengan
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konteks kalimat. Oleh karena itu, mereka menduga bahwa lafazhyang
seharusnya adalah, 'laa afoadduka ' yang bermakna aku tidak
mencegahmu. Tapi hal ini terkesan dipaksakan."

Kemungkinan pula lafazh versi Imam Bukhari dibaca, "laa
afuammaduka", yakni aku tidak mengharapkan pujian darimu. Berasal

dari perkataan mereka, "fulaan yatahammad alaa fulaan", yakni si

fulan mengharapkan pujian dari si fulan.
\.SJii eirt et tt! (sungguh engkau telah diridhal). Kalimat ini

dibentuk dari kata kerja pasif. Demikian juga halnya dengan lafazh,
"sukhitha" (dimurkai). Al Karmani berkata yffirg kesimpulannya,

"Komposisi tubuh si buta lebih sehat daripada komposisi tubuh kedua

sahabatnya. Sebab belang adalatr penyakit yang timbul akibat
kerusakan pada komposisi tubuh dan ketimpangan anatomi badan.

Demikian juga halnya dengan penyakit botak. Berbeda dengan
penyakit buta. Ia tidak selamanya timbul akibat hal-hal tersebut.
Batrkan terkadang ia timbul sebagai akibat efek dari luar. Oleh karena
itu, tabiat si buta menjadi bagus, berbeda dengan tabiat kedua
rekannya."

Pelaiaran Yans Dapat Diambil:
l. Pada hadits di atas terdapat keterangan yang membolehkan

menceritakan peristiwa yang dialami oleh orang-orang terdahulu
untuk dijadikan pelajaran, dan hal ini tidak tergolong
menceritakan keburukan mereka. Barangkali faktor inilatr yang

menyebabkan nama-nama mereka tidak disebut satu persatu.

Begitu pula tidak disebutkan apa yang mereka alami
sesudahnya. Nampaknya nasib mereka sama seperti yang
dikatakan malaikat.

Ancaman kufur nikmat dan sekaligus anjuran mensyukuri
nikmat Allah dan memuji-Nya atas nikmat yang diberikan.

Keutamaan sedekah.

Anjuran bersikap lemah lembut terhadap orang-orang lemah,
memuliakan mereka, dan memenuhi kebutuhan mereka.

2.

J.

4.
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5. Ancaman terhadap sifat bakliil (kikir), karena sifat ini akan

mendorong kepada dusta dan mengingkari nikmat Allah'

52. pltt ,;1slt:+t :-i';:1'*; 7 
uAtau Engkau Mengira bahwa

Orang-orang yang Mendiami goa dan yang Mempunyai Raqim ltu"
(Qs. At Kahf [18]: 9)

,,L rk,G;'V) .,-,qt,(e)tt) .JAtq,?t :1'cii(ir>

:(*j\ .6]1,(aLs1 lk ir"i;ri 4g* * rk't> 
f')t'6;r$ ,fi:*g1 ,+Qt -r,*it Jw-s"'bii kGi ^:;rit;st

br qP) ,qr''Ft ,<€iV "ifii'(Fu'{) 
"'*1?1 

'arl)t

,r- p'ft*: JGt :(fu:

Al Kahf (goa): Lubang dalam gunun& Ar-Raqim:

,(wfl
Kitab. Al

w)) );6 :(,gr'sT d"
o l'71o1

f.PJp

Marqum; yang tertulis. Berasal dari kata Ar-Raqm (yang tertera).

Rabathnaa alaa quluubihim (Kami mengikat pada hati mereka); yakni

kami mengilharnkan kesabaran kepada mereka. Syathathan"

Melampaui batas. At washiid: Halaman atau teras. Bentuk jamaknya

adalatr washaa'id dar-wushud- Terkadang pula kata washiid diartikan

pintu. Mu,shadoh: Tertutup rapat. Dikatakan, "Aashadal baab" atan

,,Aushadal baab", yakni pinfu itu tertufup rapat. Ba',otsnaahum: Katni

menghidupkan mereka. Azkaa (tebih baik): Yang lebih banyak

jumlahnya. Allah menutupi atas telinga-telinga merefts;maka mereka

pun tertidur. Rajman bilghaib (Menerka-nerka perkara gaib): yakni

iia* ada kejelasan. Mujahid berkata, "Taqridhuhum: Engkau

meninggalkan mereka"
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Keterangan:
(Atau engkau mengira bahwo orang-orang yong mendiami

goa...).Demikian yang disebutkan oleh Abu Dzar dari Al Mustamli.
Sementara periwayat selain keduanya mencantumkan kata "Bab" pada

bagian awalnya. Tapi tidak disebutkan padanya selain penafsiran yang
berkaitan dengan kisah para penghuni goa (ashabul kahfi). Dan semua
keterangan di atas tidak ditemukan dalam riwayat An-Nasafi.

frt eiiir ,1i.ii3\ @l Kahf fsoa\; Lubang datam gunung).

Ini adalah perkataan Adh-Dhahhak yang dinukil oleh Ibnu Abi Hatim.
Selanjutnya terjadi perbedaan dalam menentukan tempat goa yang
dimaksud. Menurut kebanyakan riwayat bahwa goa tersebut berada di
negeri Romawi Timur. Ath-Thabari meriwayatkan melalui sanadyang
lemah dari Ibnu Abbas bahwa goa itu terletak tidak jauh dari Ailah.
Disamping itu terdapat beberapa pendapat lain, di antaranya bahwa
goa tersebut berada didekat Thursus, antara Ailah dan Palestina, dekat
Z,aiza', dan Granada Spanyol.

Dalam tafsir Ibnu Mardawaih dari Ibnu Abbas disebutkan
batrwa para penghuni goa (ashabul kahfi) adalah para penolong Al
Mahdi. Akan tetapi sanad riwayat ini lemah. Jika terbukti akurat maka
harus dipahami bahwa mereka belum meninggal dunia, bahkan
mereka masih terus tertidur hingga kelak dibangunkan untuk
membantu Al Mahdi. Dalam hadits lain 

-melalui 
sanad yang

lemah- bahwa mereka akan menunaikan haji bersama Isa putra
Maryam.

f,j, 4 ,:q&i ,<?j'i1> *f' :<Qlr:> (Ar-Raqiim: Kitab.

Marquum: Tertulis. Berasal dari kata ar-raqm). Ath-Thabari
meriwayatkan dari Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas, dia berkata,

"Ar-Raqiim artinya kitab". Adapun pernyataan, "Marqum; Tertulis",
adalah perkataan Abu Ubaidah. Hal ini beliau ucapkan sehubungan

dengan tafsir firman-Nya dalam surah Al Muthaffifiin [83] ayat 8, 6j

?i;'rtS Ui* u'ltjiti lDan tahukah engkau opakah itu Sijjin. yatmi

kitab yang tertulis). Di sana masih terdapat sejumlah pendapat lain.
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Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id dari Qatadah dan dari

Athiyyah Al Aufi bahwa ar-raqiim adalatr n:rma lembah yang ada goa

bersejarah itu. Pendapat serupa dinukil juga dari Abu Ubaidah. Lalu
Ath-Thabari menukil pula dari Ibnu Abbas dari Ka'ab Al Ahbar, dia

berkata" "Ar-Raqiim adalah nama suatu perkampungan." Sementara

Ibnu Abi Hatim meriwayatkan dari Anas bin Malik dari Sa'id bin
Jubair, bahwa ar-raqiim adalah nirma anjing milik mereka. Sebagian

berpendapat ar-raqiim adalah nama goa itu sendiri, seperti akan aku
jelaskan pada hadis tentang goa. Ada juga yang berpendapat batrwa

ar-raqiim adalah batu yang menutupi lembah.

Pada tafsir surah AI Kahfi akan disebutkan perkataan Ibnu

Abbas bahwa ar-raqiim adalah lembaran yang terbuat dari timah, dan

ditulis padanya rurma-rulma pemuda kahfi, yaitu para pemuda yang

pergi meninggalkan kaumnya tanpa tahu kemana harus melangkah.

Dan aku akan mengutip kisah itu di tempat ini secara ringkas.

Sekelompok ulama beranggapan batrwa yang ditulis pada ar-
raqiim adalah syariat yang menjadi pegangan mereka. Sekelompok

lagi berkata bahwa ar-raqiim adalah tinta. Lalu sebagian berkata

"Allah telah mengabarkan kisah ashabul kahfi dan tidak mengabarkan

kisatr ar-raqiim-" Saya (Ibnu Hajar) katakan, tapi yang benar tidak

demikian. Bahkan redaksi kalimat menyatakan bahwa para pemuda

yang menghuni goa(ashabul kahfi), mereka pula yang dimaksud pada

kisatr ar-raqiim.
tk'&trJfli ,@.ji ,P W)) (Kami mengikat pada hati mereko;

yabti lami mengilhomkan kzpada merekn kesabaran). Ini adalah

penafsiran Abu Ubaidatr.

ilrrjty. ,$iaS1 (Syathathon: Melampoui batas). Abu Ubaidah

berkata, "Finnan-Nya dalam strah Al Kahf [18] ayat 14, ril riii :rli

i;h3, yakni kalau begrtu kami telah mengucapkan perkataan

menyimpang dan melarnpaui batas.

Sementara Ath-Thabari meriwayatkan dari Sa'id dari Qatadah

tentang firman-Ny4 "syathathan", yakni dusta.
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i}t ,rV,ljlry (At Washid: Halaman). Ini adalah perkaraan Ibnu

Abbas yang dinukil Ibnu Abi Hatim dan Ibnu Jarir dari Said bin
Jubair.

'bt?s o$ '*T "uir. ,r;ojil i+trr '*it Ju!-:'bii'tu3'e:t
(Bentuk jamalmya adalah 'washaa'id' don 'wuslud'. Terladang pula
kata 'al woshiid' diartikan pintu. 'Mu'shadoh' bermaloru tertutup
rapat. Dikatakan, 'Aashadal baab' dalr^ 'Aushadal baab'). Abu
Ubaidah berkata, "Firman Allah, 'Dan anjing mereks menjulurkan
kedua knki depannya di alwashid', yakni di pintu dan di teras depan
pintu. Terkadang dikatakan, 'Al Baab yru'shad', yakni pintu ditutup.
Bentuk jamaknya adalah; Washo'id dan wushd- Sebagian berkata
balrwa 'Al ll/ashiid' dapat bermakna penutup pintu Dikatakan,
'Aushid baabaka' (tutup pintumu), dan 'Aushada baobahu' (dia
menutup pintunya)."

Ath-Thabari menyebutkan dari Abu Amr bin Al Alla' bahwa
penduduk Yaman dan Tihamatr mengucapkannya 'Al W'ashiid',
sedangkan penduduk Najed mengucapkan dengan 'Al Ashiid'-

i;;Lt '1i:*i> Mu'ashadah: Tertutup). Abu ubaidah b€rkara

tentang tentang firman-Nya dalam surah Al Balad l90l ayat 20, ')$
"r*l yakni; api yang tertutup. Dikatakan, 'ashadtu' dan'anrihadtu',

yakni; aku menutupkannya. Pemyataan ini disebutkan oleh Imam
Bukhari sebagai perluasan pembahasan.

'i(3i 
'(pG'i) (Kami membangkitkon mereka, yafuri kami

menghiduplmn merekn). Ini juga merupakan perkataan Abu tlbaidah.
ti;":tFt ,(;')i) (Azkaa: Lebih bonyakjumtahnya). Abu Ubaidah

berkata, "Firman Allah dalam surah Al Kahf [18] ayat 19, €il 6
6UL ll,tana makonan yang lebih baik),yakni lebih banyak jumlahnya.

Abdtxrazzaq meriwayatkan dalam tafsimya dari Ma'mar dari

Qatadah tentang firman-Ny4 'Azkaa tha'aoman', dia berkata,
"Makanan yang lebih baik mutunya." Ath-Thabari meriwayatkan dari
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Sa'id bin Jubair bahwa maksudnya adalah makanan yang lebih halal.

Pendapat terakhir ini didukung oleh Ath-Thabari.

r1it i :G#'!,i ja hr q;jq (Allah menutupi atos telingalelinga

merelra; mako mereka pun tertidur).Ini adalah perkataan Ibnu Abbas

seperti akan saya sebutkan melalui sanad-nya. Menurut sebagian

ulama, makna firman-Nya, na:rsi ;'O ?n, q-*i yakni kami menutupi

masuknya srurra ke dalarn telinga-telinga mereka.
'1-i,1,...ii'q (iil (Menerka-nerka perlara ghaib: Tidak ada

lrejelasan). Abdtrrazzaq berkata dalam tafsirnya dari Ma'mar dari

Qatadatr, tentang firman Allah dalarn suratr Al Kahf [18] ayat 22, (q)

:iJ9 (Sebagai terkaan terhadap barang yang gaib) yakni tuduhan

yang didasari praduga Abu Ubaidah berkata tentang firman-Nya,

"Rajmam bil ghoib", or-rajm adalah dugaan yang tidak diyakini.

gf ,(&f, ,:w )'ii2 lUuiahid berkata, "Taqridhuhum:

Englcou meninggalkan mereka). Masalah ini akan disebutkan pada

pembahasan tentang tafsir.

Catatan
Dalam bab ini, Imam Bukhari tidak menyebutkan satu pun

hadits Nabi SAW. Sementara Abd bin Humaid telatr meriwayatkan

melalui sanad yang shahih dari Ibnu Abbas, tentang kisah ashabul

kahfi secara panjang lebar, turmun tidak dinisbatkan langsung kepada

Nabi SAW. Kesimpulan dari apa yang dia sebutkan, bahwa Ibnu

Abbas berperang bersama Muawiyah, lalu mereka melewati kahf
(goa) yang disitir dalarn Al Qur'an. Muawiyah berkata, "Aku ingin
menyingkap keadaan mereka." Ibnu Abbas berusaha mencegahnya

namun Muawiyah bersikeras dengan kemauannya. Dia mengutus

beberapa ormg untuk memeriksa goa tersebut. Namun, Allah
mengirim angin yang menghalau mereka dari mulut goa. Ketika
peristiwa ini sampai kepada Ibnu Abbas maka dia berkata,

"Sesungguhnya mereka berada dalam kekuasaan seorang raja diktator
yang menyembah berhala. Ketika mereka melihat kondisi tersebut,
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maka mereka keluar dari negeri sang raja, lalu Allah mengumpulkan

mereka tanpa ada perjanjian sebelumnya. Mereka pun mengikat
perjanjian satu sama lain. Kemudian keluarga mereka datang mencari

namun mereka telah hilang tanpa diketahui rimbanya. Peristiwa itu
dikabarkan kepada raja, maka ia memerintahkan agar nama-nama

mereka ditulis di atas prasasti yang terbuat dari timah, lalu ia
menyimpan prasasti tersebut dalam perbendaharaannya. Para pemuda

masuk ke dalam goa, dan Allah menutupi telinga mereka, sehingga

mereka tertidur. Lalu Allah mengutus yang membolak-balikkan badan

mereka, dan Allah menghindarkan sinar matahari dari mereka.

Sekiranya engkau mengintip ke arah mereka niscaya engkau akan

terbakar karenanya. Kalau bukan karena mereka dibolak-balik niscaya

akan dimakan oleh tanah. Kemudian raja diktator itu meninggal dan

digantikan oleh raja lain yang menghancurkan berhal4 menyembah

Allah, serta berbuat adil. Allah membangkitkan (membangunkan) para
penghuni goa. Mereka pun mengutus salah seorang di antara mereka
untuk mencari makanan. Utusan tersebut masuk ke kota dengan

sembunyisembunyi. Ia melihat keadaan dan manusia-manusia yang

asing baginya karena telah berlalu masa yang demikian lama. Utusan

itu menyerahkan uang dirham kepada pedual roti, namun penjual roti
tidak mengenali cetakannya, dan ia bermaksud melaporkannya kepada

raja. Pemuda yang diutus berkata, 'Engkau menakutiku dengan raj4
sementara bapakku adalah pembantu dekatnya?' Penjual roti bertanya,
'Siapakatr bapakmu?' Ia berkata, 'Si fulan'. Namun, penjual roti tidak
mengenalinya. Akhimya orang-orang berkumpul dan melaporkannya

kepada raja. Maka raja menanyainya dan berkata, 'Berikan prasasti

kepadaku'. Sebelumnya raja telah mengetahui cerita tentang mereka.

Si pemuda menyebutkan nama-nama sahabatnya satu persatu, dan raja
mengenali mereka dari prasasti tersebut. Orang-orang bertakbir dan

berangkat menuju goa. Akan tetapi si pemuda mendahului mereka

agar sahabat-sahabatnya tidak terkejut oleh kedatangan bala tentara.

Ketika dia masuk ke tempat sahabat-sahabatnya, Allah mengaburkan
penglihatan mereka, maka mereka tidak mengetahui ke arah mana

pemuda tadi masuk. Akhirnya mereka sepakat untuk membangun
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masjid di tempat tersebut. Lalu mereka memohon ilmpunan dan

mendoakan untuk para pemuda itu."
Ibnu Abi Hatim menyebutkan dalam tafsirnya dari Syahr bin

Hausyab, dia berkata, "Aku pernah berteman dengan seseorang yang

memiliki kemauan sangat kuat. Lalu ia melewati goa (tempat para

pemuda bersembunyi). Maka ia ingin memasuki goa tersebut, dan

orang-orang melarangrya, tapi dia tetap memasukinya. Ketika dia

menjulurkan kepalanya ke dalam goa, tiba-tiba matanya menjadi putih

dan rambutnya berubah."

Dari Ikrimah dikatakan bahwa faktor yang melatar belakangi

peristiwa itu adalah perbincangan mereka tentang kebangkitan. Yakni

apakah Allah akan membangkit ruh dan jasad, ataukah yang

dibangkitkan ruh saja? Maka Allah membuat mereka tertidur selama

waktu yang disebutkan. Setelah itu Allah membangkitkan mereka, dan

mereka pun mengetahui bahwa jasad dibangkitkan sebagaimana

halnya ruh.

Menurut Ibnu Abbas, raja yang pertama bernama Diqyanus,

sedangkan nama para pemuda itu adalah; Maksalmina, Makhsyalisya,

Tarnlikha, Marthunus, Kansyathunus, Bairunus, dan Daimanus.

Namun, terjadi perbedaan yang sangat banyak dalam pelafalannya.

Tak satupun di antara pelafalan itu yang memiliki dasar untuk

dijadikan pegangan.

Kemudian dinukil dari Mujahid bahwa nama anjing mereka

adalah Qithmirwa. Sedangkan dari Al Hasan dikatakan anjing itu
bernama Qithmir. Sebagian lagi mengatakan selain itu. Menurut

Mujatrid, anjing tersebut berwarna kuning. Akan tetapi ulama

selainnya menyebutkan warna yang lain pula. Mujahid mengatakan

juga bahwa dirham mereka sama seperti sepatu-sepatu unta. Adapun

yang diutus untuk membeli makanan adalah Tarnlikha.

Kisatr para pemuda penghuni goa telah disebutkan Ibnu Ishaq

secara panjang lebar dalam kitabnya Al Mubtada'. Dari kisah ini
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diperoleh informasi bahwa nama rajayangberkuasa saat para pemuda

tersebut dibangkitkan adalah Petdresis. 
I

Ath-Thabari meriwayatkan dari Abdulah bin Ubaid bin Umair
bahwa anjing yang turut bersama pemuda tersebut adalah anjing
pemburu. Dari Wahab bin Munabbih dikatakan bahwa ia adalah

anjing penjaga tanaman. Menurut Muqatil anjing itu adalah milik
orang paling tua di antara mereka, dan ia adalah anjing penjaga

kambing ternak. Sebagian sumber mengatakan ia adalah manusia

tukang masak dan bukan anjing. Akan tetapi pendapat pertama yang

dijadikan pedoman.

53. Peristiwa di Goa

:J$'{*,) y \t ;* it J;, oi tQb ?nt ,,, ; it *
)b ,)\frjT ,ib; '&Ai 1o#-'# ok',i i iix A
vf ;S"*+ | ,.'t? O ytt'i\,4,'#i* ;&'66t,
:t, ig .y,'6:b i fi'e *,t,t, F L*,ta'tilr
J:)i q ii,* d.,ry rf eok fi&*'ot,r<tsi:;\
J :ri i''u,^L:r.i 9 At u; Jt ;* J0,k;3'Ji
lt *. J\ *,,'i "fi 

,i;i J6. ;ft frr,t7. i c.?t
'e, j;*t :{ tU .\:,f ibi ly d,c\,;,i6 ^#5'a Ui ti ;t'#'.:s'oV .Wrt *s4t Ui'r,6V ,Ar
o\'";"ui :?\t Jr- ?;*:t|*'euv .e L'j'a-;r"
;,^i5 "f u94i:K i;f$ ;:a; ofi d ok fi'&'*

I Pada catatan kaki cetakan Bulaq disebutkan, "Pada salah satu naskah tercantum 'Qabdresis'."
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,t\2ti^;,i- ;At *?t ,fs, sj'-; ,A tdL L\EG ,;.f
,t,iy-r.:l'oi'af*qtla.e FWf Y LjS; ,L;tt
.F,$t * & Fi'l:i *,Wp.W W,i'oi i;;i
'&b "G{-Jlti .tb eF'rty 4 U:'& *fr ;rt'e'ty
fi '# 6 oL'$:i ,7'tt'Jt- .1:5r J\tt*: ,b i;At
It :.r;.6 ,i-.r * 6':t., ,irt , j fir';i'".'f alr ; ott

,rfll riirn t+ q$tt ,L'r:$ & ,1{bt (

"fr 'f bt ft,,Uu" t& )';. *:Gi t5,QJ i,#6
c . z I c , c . . - lt , C c'' t"' n 'to: '':{ og .-rQr ffrJt'6 j: i*) ,*.)! i-fu.Jt.*q5rt(#'- 

. . .

3 46s'-, J**ffi :'i:f.r* ff *#;
*Ketilra tiga orang dari orang-orang sebelum kamu ditimpa hujan,

merelra pun berlindung ke dalam suatu goa, dan tiba+iba mulut goa

itu tertutup, sementara mereka berada di dalamnya. Sebagion mereks

berlcata lrepada sebagian yang lain, 'Sungguh, demi Allah, wahai

teman-teman, tidak ada yang dapat menyelamatknn kamu selain

lrejujuran. HendaHah setiap salah seorang di antara kamu berdoa

(dengan perantaraan) apa yang dia ketahui bahwa dia telah berlaku
jujur padanya'. Salah seorang mereka berkota, 'Ya Allah, jika Engkau

mengetahui bahwa alat memiliki orang sewaan, yang bekerja untukku

dengan upah beberopa faraq padi. Dia pergi dan meninggalkan

upahnya. Lalu aht mengambil beberapa faraq padi tersebut dan

menanamnya. Maka dari hasilnya aku membeli seekor sapi.

Kemudian ia datang meminta upahnya. Alat pun berkata kepadanya,

'Pergilah kepada sapi itu dan tuntunlah ia. Dia berkata kepadaku,

'Sesungguhnya upahlu yang ada padamu hanya beberapa faraq
padi'. Afu berkata kepadanya, 'Pergilah kcpada sapi itu, knrena
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sesungguhnya ia adalah hasil dari beberapafaraq tersebut'. Maka ia
pun mengambilnya. Jil(a Engkau mengetahui bahwa aku
melakukannya lmrena takut lepada-Mu, maka bukakanlah untuk
kami'. Batu itu pun terbuka sedikit untuk merekn. Orang yang satunya

berkata, 'Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa alcu memiliki dua

orang tua yang telah lanjut usia, dan aku biasa mendatangi keduanya

setiap malam dengan membawa susu kambing milikht. Pada suatu

malam aku terlambat datang lcepada mereka. Malam itu aku datang
dan lreduanya telah tidur. Sementara istriku dan tanggunganku (anak-

anakku) merintih kelaparan. Padahal kebiasaanku tidak memberi

minum kepada mereka hingga kedua orang tuaku minum. Aku pun
tidak suka membangunkan keduanya, dan di satu sisi aku tidak suko

meninggalkan keduanya, sehingga merekn menjadi lemah terhadap
minuman keduanya. Maka aku terus menunggu hingga fajar terbit.
Jika Engkau mengetahui, bahwa aku melalatlmn perbuatan itu karena
takut lrcpada-Mu, maka bukakanlah untuk kami'. Batu pun bergeser
untuk mereka hingga mereka dapat memandang langit. Orang yang
satunya berkata, 'Ya Allah, jika Engkau mengetahui bahwa pernah
ada putri pamanku yang merupakan manusia paling alat cintai. Aku
pun berusaha merayunya untuk menyerahkan dirinya namun ia
menolak, kecuali jikn aku memberikon kepadanya 100 dinar. Aku
mencari harta tersebut hingga berhasil mendapatkannya. Lalu aku
mendatanginya dan menyerahkan (harta itu) kepadanya. Maka dia
memberi keluasan bagiku terhadap dirinya. Ketika aku telah duduk di
antaro kedua kakinya, dia berkata, 'Talatlah kepada Allah, dan
jangan engknu memecahkan stempel (keperowanan) kecuali dengan

cara yang dibenarkan'. Maka aku berdiri dan meninggalkan 100

dinar. Jikn engkau mengetahui bahwa aku melakukannya karena takut
kepada-Mu maka buknkanlah untuk kami'. Allah membukakan untuk
mereka dan mereka pun keluar dari goa itu."

Keterangan Hadits:
Ini adalah hadits ke-13 yang berkenaan dengan bani Isra'il.

lmam Bukhari mengiringi kisah ashabul kahfi dengan kisah peristiwa

FAflIUL BAARI - 697



terperangkapnya tiga orang dalam goa, untuk menyitir salah satu

riwayat yang mengindikasikan bahwa ar-raqiim yang dikutip dalam

firman-Ny a, g.?r3uii3r 4*i 'ot '*; 
7t gtau engkau mengira

bahwa orang-orang yang mendiami goa dan para pemilik ar-raqiim

itu), adalah goa yang dimaksud oleh hadits di atas. Riwayat yang

dimaksud dinukil Al Bazzar dan Ath-Thabarani melalui sanad yau.rg

hasan dari An-Nu'man bin Basyir, bahwa ia mendengar Nabi sAw

menyebut ar-raqiim, lalu beliau SAW bersabda' "Tiga orang

berangkat lalu masuk ke dalam suatu goa. Tiba-tiba gunung (runtuh)

lce depan pintu goa dan menutupi mereka..." beliau menyebutkan

hadits di atas.

'# on |* ll * W. (Xetitta tiga orang dari orang-orang

sebelum kamu). Saya (Ibnu Hajar) belum menemukan keterangan

tentang nama seorang pun di antara mereka. Dalam hadits Uqbah bin

Amir yang dikutip Ath-Thabarani dalam pembahasan tentang doa-doa

bahwa ketiga orang itu berasal dari bani Isra'il'

ot}jj- (Berjalan koki). Dalan hadits Uqbah -{an juga dalam

hadits Abu Hurairah yang dikutip Ibnu Hibban serta Al Bazzat-

disebutkan bahwa mereka keluar mencari nafkah untuk keluarga

mereka.

)O Jl_ f;j6 lUereka berlindung ke dalam salah satu goa).

Dalam hadits Anas yang dikutip lmam Ahmad, Abu Ya'la, AlBazz?tr,

dan Ath-Thabarani iirJg,t* , ti ;i jlta"fr W'aif"i t:y tbi
Zb\b, y ir'JT" (Merekn masuk ke suatu goa, don tibaliba sebongkah

batu jatuh menutupi mereka, sehingga mereka tidak dapat melihat

celah sedikitpun). Kemudian dalam riwayat Satim bin Abdullah bin

Umar dari bapaknya disebutkan, )tt Jl. 4t t')3i ,? (Hingga

fkebutuhan untukJ bermalam menyebabkan merefta berlindung di

suatu goa). Lafazhserupa dinukil juga oleh Imam Bukhari. Sementara

dalam riwayat Imam Muslim, '-;ir itji ,P (Hingga mereka

berlindung untuk bermalam). versi Imam Muslim ini lebih umum
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digunakan dalam percakapan. Sebab masuk ke dalam goa berasal dari
perbuatan mereka. Oleh karena itu, sangat tepat bila mencari
perlindungan dinisbatkan pula kepada mereka.

'# ',#t (Tertutup atas mereks./menutupi mereka). Yakni

menutupi pintu goa. Dalam riwayat Musa bin Uqbah dari Nafi' dalam

pembahasan tentang pertanian disebutkan, ni:;l e:6 f u.lb"*;Jtt
"#'*t*3U ,frt (Terjatuh satu batu besar dari atas gunung ke

mulut goa mereka, lalu [batu ituJ menutupi mereka). Kemudian akan

disebutkan pada pembahasan tentang adab, '# ::i'h:6 (Latu

menutupi mereka). Pada kalimat ini terdapat bagian yang tidak
disebutkan secara tekstual, dimana seharusnya adalah, "Menutupi
tempat keluar mereka." Kesimpulan tadi didukung oleh riwayat

Satim, 'tat #'cr:Li ,frt qi:;* o16;ti 6:rbn (Mereka masuk

ke suatu goa, tiba-tiba satu batu besar terjatuh dari gunung, lalu
menutupi goa yang mereka di dalamnya). Dalam riwayat Ath-
Thabarani dari hadits An-Nu'man bin Basyir 

-melalui 
jalur lain-

disebutkan, )6lt'C L ;t lt y 4 ry \ ft, u W g\i(riba-
tiba satu batu -di antaro batu-batu yang meluncur knrena talafi
kepada Allah- terjatuh dari gunung hingga menutupi mulut goa).

4 O:rb 'tit 'fi & 6, e ,fi ,y 3eJ (Hendaktah setiap satah

,rrrorf dari kolian berdoa [dengan perantaraan) apa yang dia
ketahui bahwa dia telah berlalu jujur padanya). Dalam riwayat Musa

bin Uqbah yang disitir terdahulu disebutkan, AG e't3j-6 lCZi t1y'i

)t (Perhatikanlah amalan-amalan yang shaleh kamu lakukan untuk

Allah semata). Senada dengannya dinukil juga oleh Imam Muslim.

Kemudian dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, tit ?ttr riiil,ae
(r4mal-amal shalih, berdoalah kepada Allah dengan perantarainnya).
Masih dari jalurnya dalam pembahasan tentang jual-beli disebutkan,

f:i-i;, f ,P\ llr rjiii (Hendaktah kalian berdoa kepada Ailah

[dengan perantaraanJ amalan paling utama yang pernah kamu
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kerjaftan). Dalam riwayat Salim disebutkan, 3rr reiU i'f ff ;i:'.;i f if;
'€.G( t'b. (Sesungguhnya tidak ada yang menyelamatkan kamu,

kecuali kamu berdoa kepada Allah [dengan perantaraanJ omal-amal

lramu yang paling baik [shalihJ). Lalu dalam hadits Abu Hurairah dan

Anas disebutkan, ll €<i &ti ;;;t !:i i\i trb 4;W.',SA
e3i ii\ltt rriii ,iirr (Sebagian merel<a berkata kepada sebagian

yang lain, 'Jejak telah terhapus sementara [pintu goa tertutupJ batu.

Tidak ada yang mengetahui tempat kalian kecuali Allah. Berdoalah

kepada Altah [dengan perantaraan] amal-amal lmlian yang paling

l@koh). Dalam hadits Ali yang dikutip oleh Al Bazzar disebutkan,

'*'tp-&' # ri. lrr rliri ecti *t et:llk (Pikirtmntah amat-

amal lcalian yang paling baik, lalu berdoalah kepada Allah [dengan
perantaraannyaJ, semoga Allah membukakan untuk kalian).

Kemudian dalam hadits An-Nu'man bin Basyir disebutkan, U'€1
ttU,3 Y i48yf,k *u-o17rpt*tty (sesungguhnya

lalian tidak akan mendapati sesuatu yang lebih baik daripada setiap

salah seorang kalian berdoa [dengan perantaraanJ sebaik-baik

amalan yang pernah dilakukannya).

{Vs 
'i, iil 'Jt$ (Dia berkata, "Ya Allah, iika Engkau

mengetahui... "). Demikian tercantum dalam riwayat Abu Dzar dan

An-Nasafi serta Abu Al Waqt, tanpa menyebutkan orang yang

berbicara. Sementara dalam riwayat periwayat lainnya disebutkan , 
'Jlii

e Yr) (Salah seorang di antara mereka berl<ata...).

'f16'c;;I bllii,i (Ya Allah, iika engkau mengetahai). Kalimat ini

cukup musykil* sebab seorang muslim mengetahui secara pasti bahwa

Altah mengetahui perbuatannya. Namun, kemusykilan ini mungkin

dijelaskan, batrwa orang itu bimbang atas amalannya; apakah ada

nilainya di sisi Allah ataukah tidak? Seakan-akan dia berkata, "Jika

amalanku itu diterima di sisi-Mu maka perkenankanlah doaku."

Berdasarkan pengertian ini diketahui bahwa laf:azh'Allahumma' (Ya
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Allah) dipahami sesuai makna dasarnya, yaitu sebagai seruan. Sebab
kalimat ini terkadang digunakan pula untuk memberi penekanan
jawaban. Misalnya, seseorang bertanya, "Apakah engkau merihat si
zaid?" Maka ia menjawab, "Allahumma, benar aku melihatnya."
Begitu pula terkadang digunakan dalam konteks pengecualian -
meskipun sangat jarang-, seperti seseorang berkata, "Aku tidak akan
pergi ke pasar, Allahumma, kecuali jika si fulan datang.',

tti " -,:::i u. 9j t* (Dengan upah beberapa faraq padi). Faraq

adalah satuan ukuran yang volumenya sama dengan tiga sha'. pada

pembahasan tentang pertanian disebutkan bahwa upah tersebut adalah
beberapafaraq iagwg, dan telah dijelaskan pula cara menggabungkan
kedua versi riwayat ini. Kemungkinan dia menyewa lebih dari satu
orang pekerja. Sebagian pekerja diupah dengan padi dan sebagian lagi
diupah dengan jagung. Kemungkinan ini didukung oleh keterangan
dalam riwayat Salim, qir'j7 ytj F, * i;tl3jJltbb ,6i'cr;'.r*r
*ii i (Aku menyewa beberapa pekerja, lalu aku memberikan upah

mereka kecuali satu orang, ia meninggalkan upahnya dan pergi).
Dalam hadits An-Nu'man bin Basyir disebutkan sama seperti itu

seperti akan saya sebutkan. Kemudian tercantum dalam hadits
Abdullah bin Abi Aufa yang dikutip oleh Ath-Thabarani dalam
pembahasan tentang do4 ff , l(ii *, e y,i F t;i U71*r.

,r bt i i', ,ft ,F +'^'+,:','6Lt a,ui'.r;,r:it Wi Uli
.. fl: Ttalr U.i';..'.,,t)ti ,k;i +ii ,6\) @ku menyewa suatu

kaum, setiap salah seorang mereka diupah setengah dirham. Ketika
selesai aku pun memberikan kepada mereka upahnya. salah seorang
di antara mereka berkata, 'Demi Allah, sungguh aku telah
mengerjakan pekerjaan dua orang. Demi Allah, aku tidak mau
menerima kecuali satu dirham'. Lalu ia pergi dan meninggallrannya.
Maka aku menanam dari setengah dirham itu....." Riwayat ini
mungkin digabung dengan riwayat terdahulu, bahwa beberapa faraq
tersebut saat itu seharga setengah dirham.
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k;i *il (Dia pergi dan meninggalkannya). Dalam riwayat

Musa bin Uqbah disebutkan,'ir?-'ol '$5 jS t*bf (Aku memberikan

kepadanya, namun dia enggan menerimanya). Sementara dalam

riwayatnya dalam pembahasan tentang pertanian disebutkan, ;at t:Ji,

ib 't't ';, ,* t*';i ,& nbbi ,i6 il;? (Ketika tetah

*rry"lrroikon pekerjaannya, ia berkata, 'Berikan kepadaku hakku'.

Aku pun memberikan kepadanya halcnya, tetapi dia tidak mau

menerimanya). Kemudian dalam hadits Abu Hurairah disebutkan, |#
6:JrU dt 'ry Qi'a{p216 y\'..tzt d.(oio bekerja untukku setengah

hari, lalu aku memberikon upahnya, tetapi dia murka dan tidak mau

mengambilnya).

Pada hadits An-Nu'man bin Basyir terdapat,Ea"rTgT VTg
menyebabkan laki-taki itu meninggalkan upahnya, oW- l3.l Q.ttrS

)(f,1;Jb.$ ors Ut,w ,* i\'& F, trs b?Gt'i ,SV 4.;U

f :$ eg hi't G 1$ *.e4;,,*1 !ar;*o
'Jui ,y c .v t;;.4;bt a bj:l',tt u'6i r iif iufur e';^b u?)
,;!b?'u t*,'d;i.:.i I :t'* [ 'Liii Vibbt u',Jv w^ ,Y e h3
'o';+i '! j, ,;,s', '.*n ,Jri ,',i d 4 '6ri d.6 

'$ t ll @ku pernah

memiliki beberapa pekerja ,ro7 irk rja untukku. Suatu ketika para
pekerja datang kepodaku dan aku mempekerjaknn setiap salah

searang mereka dengan upah tertentu. Pada suatu hari seorang

pekerja datang tengah hari. Aku pun mempekerjakannya sama seperti

syarat terhadap reksn-rekannya. Lalu ia bekerja setengah hari sama

seperti pekerjaan rekan-reknnnya satu hari penuh. Maka aku bertekad

untuk tidak mengurangi upahnya sedikitpun dari apa yang diterima

oleh rekan-rekannya, sebagai imbalan atas kesungguhannya dalam

bekerja. Seorang laki-laki di antara pekerja berkata, 'Engkau

memberikan kepada orang ini sama seperti yang engkau beriknn
kepadaku?' Aku berkata, 'Wahai hamba Allah, aku tidak mengurangi
sedikitpun dari upah yang alru tetapkan kepadamu. Sesungguhnyit ini
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adalah hartalat, dan aht menggunakannya sebagaimana aku

kehendaki'. Laki-laki itu marah dan pergi seraya meninggalkan

upahnya).

Riwayat di atas tidak bertentangan dengan keterangan dalam

hadits Anas, i7i 't;i ;tws "f;.i 
ot*b 6:t f7t tik" 1uiit pia

mendatangiku meminta upahnya dan saat itu aku sedang marah, maka

alat menghardilcnya. Akhirnya dia pergi dan meninggalkan upahnya).

Keduanya dapat digabungkan bahwa ketika pekerja tersebut merasa iri

terhadap rekannya yang hanya bekerja setengah hari, dan dia

mengecam sikap penyewa, maka penyewa pun marah kepadanya

seraya berkata, "Aku tidak mengurangi hakmu sedikitpun...". Lalu

penyewa menghardik pekerja tersebut. Akibatnya pekerja marah dan

meninggalkan upahnya.

Dalam hadits Ali disebutkan , 'tsi l?i'oi A"r 6?i e y1'j:f)

^r!r*.ri )?i ,t (Salah seorang di antara mereka meninggalkan

upahnya, dan ia mengklaim bahwa upahnya lebih banyak daripada

upah rekan-rekannYa).

'fiii ,t7.'a:, c;-p,r j, :f|',1'tu ,:olbii )?r u; ,)t crt;"0 $t
wi -;rt 

'sb. j\l4bt lj tlS i;t #- ,;ui (Latu aku mengambit

beberapa faraq padi tersebut dan menanomnya. Maka dari hasilnya

aku membeli seekor sapi. Kemudian ia datang meminta upahnya. Aku

pun berkato kepadanya, 'Pergilah kepada sapi itu dan tuntunlah ia').

Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, U#t ist (Hingga aku

membeli...). Sementara dalam riwayat Musa bin Uqbah disebutkan,

Vt;i tF y">i:-;31 ,i; ttt'l (Alat menandmnyo hingga aku membeli

dengannya seekor sapi.bersama penggembalanya). Dalam riwayat ini

disebutkan pula, I 'lri.ii 
tu,. 'uN (Pekerja berkata, 'Apakah engkau

memprolok-olokkon aku?' Aku berkata, 'Tidak!'). Kemudian dalam

riwayat Abu Dhamrah disebutkan, t^ii6 (Dia mengambilnya).

Sementara dalam riwayat Salim disebutkan, 'e A'.ik & t?i 
"2'/;

FATHUL BAARI _ 7O3



lry\i (Aku mengembangkan upahnya hingga menghasilknn harta

yang banyak). Lalu di dalamnya disebutkan, fli q 6-i 6 Jt ,ii'die
'Sii ",1 O,t:jt: f\ flt) (Aku berkata kepadanya, 'Semua yang

engkau lihat dari unta, sapi dan kambing, serta budah adalah dari

upahmu). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, 3Ia( O, @aahh

untubnu). Dalam riwayat ini disebutkan pula, * I,'!7" e 'iA,A ga

menuntunnya tanpa meninggalkan s e dikitpun).

Riwayat-riwayat ini menunjukkan bahwa kalimat dalam riwayat

Nafi', "Aku membeli seekor sopi", tidak dimaksudkan bahwa dia tidak

membeli hewan lainnya, hanya saja yang paling banyak adalah sapi.

Oleh karena itu, dia mencukupkan dengan menyebutkannya. Dalam

hadits Anas dan Abu Hurairah RA disebutkan, i og ,F ^f.lq'rA;eJ
c !,

JtlJr JS (Aku mengumpulkannya lalu mengembangkannya hingga

menghasilkan seluruh [jenisJ harta). Lalu dalam riwayat ini
disebutkan, Jiti ,\i tt yi i + it ,'ot? 'us '^Stii @m

memberikan kepadanyq semuA itu, sekiranya aku mau niscaya aku

tidak memberinya kecuali upah yang pertama).

Dalam riwayat Abdullah bin Abi Aufa disebutkan bahwa dia

menyerahkan kepada pekerja tersebut sebanyak 100.000 dirham.

Riwayat ini mungkin dipahami bahwa uang tersebut adalah nilai dari

semua harta yang diserahkan. Kemudian dalam hadits An-Nu'man bin

Basyir disebutkan, iuii.l' 
'g e ,:J;b:tt lttk j ,'J;bit )i ,b '^rt|

(,4ku menanamnya secara tersendiri sehingga memberi hasil yang

berlipat ganda, lalu aku menanamnya kembali dan hasilnya pun

berlipat ganda. Hingga akhirnya makanan pun menjadi sangat

banyak). Dalam riwayat ini disebutkan juga, g, fU: ,i,l!ii ,'rllul

(Pekerja berkata, 'Apakah engkau hendak menzhalimilru dan

memcemoohkanku?).Lalu dalam salah satu riwayat disebutkan , 'o:;, j
li,r 

"rl, 
6 'd5 V q Li.fr,g "a* g, (Kemudian lewat didepanku
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sapi, malra aht membeli dengan upah tersebut seelar anak sapi, dan

akhirnya mencapai apa yang dikehendaki AUafi.

Perbedaan versi riwayat-riwayat ini mungkin digabungkan

bahwa pada mulanya dia menanam benih dari upah tersebut, dan dari

sebagian hasil tanaman itu, dia gunakan trntuk membeli seekor sapi,

lalu sapi ini pun berketurunan.
'ry q af: 'd3t ;l {it 'dt 'og fliu engkau mengetahui

bahwa aht melakuknn hal itu ftarena takut kepada-Mu). Dalam

riwayat Musa bin Uqbah disebutakn, '+t 
"r*;t lKarena mencari

wajah-Mu fmengahrap keridhaan-Mu|). Begitu pula yang tertera

dalam riwayat salim. Namun, keduanya masih dapat digabungkan.

Lalu dalam hadits Ali yang dinukil Ath-Thabarani disebutkan, 6r

Or.bV :6:\ 
'oYeJ (Karena takut kepada-Mu dan mencari

lreridhaan-Mu). Dalam hadits An-Nu'man disebutkan, 
"r'b') 

;8:)

'+r:b Ue;j (Mengharapkan rahmat-Mu dan tolatt akan adzab-Mu).

b tF (Bukakanlah untuk l<ami). Dalam riwayat Musa bin

Uqbah disebutkan,'oFafruj". Namun, sebagian mengucapkan, "fa

afrtf'.Lalu dalam riwayat Musa bin Uqbah diberi tambahan, e tll
,r;,Ut r4:' ,s.i *|i (Bukakanlah untuk kami sedikit celah yang darinya

kami dapat melihat langit). fuwayat ini memberi batasan atas

pemyataan mutlak dalam riwayat Salim, y A 6 V Li (Singttaplah

dari lrami, apa yang kami berada padanya), dan lafaztr, g ti ,SA

(Maka Dia membukakan mereka). Kemudian dalam riwayat Abu

Dhamrah disebutkan, ,r;i)r ry|j fu t-p @Uon membukakan untuk

mereka, maks mereko pun melihat langit). Dan dalam riwayat Imam

Muslim dari jalur ini, 
"ri,l..tr V t?) 'rri q ?rr t;i' Q4llah

membukakan satu celah, dan dari celah itu mereka dapat melihat

langit).
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i:lrUt '& '*.i,J;ri lUafa batu itu menghilang dari merelca).

Maksudnya, terbelah untuk mereka. Menurut Al Khaththabi kalimat
ini tidak tepat, karena makna 'insaakha'adalah menghilang ke dalam

bumi. Seharusnya kata itu menggunakan huruf shad dan bukan sfu,

yakni Inshaakha artinya terbelah dengan sendirinya. Namun
menurutnya bahwa yang lebih tepat adalah 'insaafuat 'artinya meluas.

Dari sini pula diambil kata 'saafuatud-daar'(halaman rumah). Adapun

kata 'inshaaha ' yang bermakna retak, hanya dikatakan untuk

halilintar.
Saya (Ibnu Hajar) berkata, riwayat dengan lafazh'insaakha'

adalah shahih dan maknanya adalah terbelah. Meski kata dasamya

menggunakan huruf shaad, namun huruf ini terkadang diubah menjadi

huruf sia terutama bila berdekatan dengan huruf kha'. Sama seperti

kata' s hakhr' y arlg terkadang dilafalkan menj adi' s akhr'.

Dalam hadits Salim disebutkan, e:iljt o:;A;U" '1 tr, *,Ft
(Batu terbuka sedikit namun mereka belum dapat keluar). Kemudian

dalam hadits An-Nu'man bin Basyir disebutkan, tii") ,p J#t LJJti
,:j!zlr lCunung terbelah hingga mereka dapat melihat cahaya). Dalam

hadits Ali disebul\a1, t1i)hlil- ii ;:rXt e t# ,? ,#t 'LUs

(Gunung terbelah hingga mereka bertekad untuk keluar namun

mereka tidak bisa keluar). Sementara dalam hadits Abu Hurairah dan

Anas dikatakan, irAr"C',litp (Maka hilanglah sepertiga batu).

,t, ig 1S 'fr,i I ol "{hi ,7tt )&! lorang yans satunya

berkata, "Ya Allah, jika Engkau mengetahui bohwasanya aku

mempunyai..."). Demikian yang dinukil oleh kebanyakan periwayat.

Sementara riwayat Abu Dzar tidak mencantumkan kata, ifr

(bahwasanya).

t:t7.i lOua bapak). Kalimat ini masuk kategori taghlib (yakni

menamai sesuatu dengan apa yang lebih dominan padanya), dan yang

dimaksud adalah bapak dan ibu. Maksud tersirat ini telah diungkapkan

secara jelas dalam riwayat Ibnu Abi Aufa.
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)t{ lW (Dua orang tua yang telah lanjut usia). Dalam

riwayat Abu Dhamrah dari Musa diberi tambahan, i;5:i trli* Si

Sc ;'t1(Aku memiliki anak-anak kecil, makn alat pun menggembala

untuk mereko). Sementara dalam hadits Ali disebutkan, )V !,ti
9t q:it )Wu,4 ,*ii U?i €f ,t) lt Lt: ti?:e 4 e {1
;)Su. 

p"o orang tua yang lemah lagi miskin, keduanya tidak memiliki

pelayan, penanggungiawab, sertawali selain diriku. Maka siang hari

alat menggembala untuk keduanya, dan di malam hari aku kembali ke

tempat mereka).

A 6# 'c:i$ti (Pada suatu malam ahr terlambat datang

kepada keduanya). Dalam riwayat Salim disebutkan, :r/ 4 A ttfu

6$ ,p $q1 C tU (Poda suatu hari aku mencari sesuatu hingga

jauh, dan aku tidak kembali kepada keduanya melainkan setelah

mereka tidur). Riwayat ini tidak menjelaskan lebih spesifik tentang

sesuatu yang dia cari. Namun, hal itu disebutkan dalam riwayat Imam

Muslim dari Abu Dhamrah, a:yi!!t p\ ctri €, of ,tl: tS""SSuh poda

suatu hari aku berialan iauh untuk mencari pepohonan). Maksudnya,

dia mengikuti kambing miliknya yang makan rerumputan hingga jauh

dari tempat biasanya, karena itulah maka ia terlambat pulang. Dalam

hadits Ali disebutk*r, "$ ,€!:i13r'o$ 6rturgguhnya rerumputan

telah jauh). Rerumputan yang dimaksud adalah tempat

penggembalaan.

d.Vt ;a11 6eluarga dan tanggunganku). Ad'Dawudi berkata,

"Maksudnya adaiah istri, anak-anak, budak, dan hewan temak'"

Pernyataan Abu Daud dikdtik oleh Ibnu At-Tin bahwa penyebutan

hewan ternak tidak memiliki makna di tempat ini. Saya (Ibnu Hajar)

katakan, sesungguhnya Ad-Dawudi mengucapkan -pernyataan 
itu

berkenaan dengan riwayat Salim, 'f'; f; >tif tii$ i*i, ti?1 qlr"

tidok memberi minum sebelum mereka, baik lceluarga maupun harta).
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Hal ini cukup beralasan, karena bila dia tidak memberi minum anak-

anaknya sebelum kedua orang tuanya, tentu lebih pantas lagi tidak
memberi minum hewan ternaknya sebelum mereka.

otW- (Mereka merintih). Kata 'odh-dhaghaa' artinya suara

yang disertai isak tangis. "Dari lapar", yakni disebabkan rasa lapar.
Riwayat ini membantah mereka yang mengatakan, bahwa
kemungkinan tangisan itu disebabkan oleh selain rasa lapar. Dalam
riwayat Musa bin Uqbah, OVtg-Vti (Dan anak-onak merintih).

Wtt of U;j ,'4hi)lbi a;i ,,tttt'q1y-,p Wl r tii,
VF. W (Biasanya aku tidqk memberi minum mereka hingga

kedua orang tuaku minum. Aku pun tidak mau membangunkan mereko
dan di satu sisi olat tidak ingin meninggalknn keduanya sehingga
mereka lemoh terhadap minuman keduanya). Adapun alasan
ketidaksukaannya membangunkan kedua orang tuannya cukup jelas.

Sebab seseorang tidak suka bila dibangunkan dari tidumya. Dalam
hadits Ali RA disebutkan, \1U{;:':il,ri At; G.$brg)"j3'*'e "j

W;ii (Kemudian aku duduk di bagian kepala keduanya sambil

membawa gelas, karena tidak suka bila mengganggu atau menyakiti
keduanya). Sementara dalam hadits Anas disebutkan, \ji oi ytf
W*t (Karena tidak suko mengusik tidur mereka). Lalu dalam hadits

Ibnu Abi Aufa disebukran, \)b U,i'* 9'l'q @:\i'of *ii
(Aku tidak suka membangunkan keduanya dari tidur mereka, ksrena

[khawatirJ hal itu akan memberatkan keduanya).

Sedangkan alasan sehingga ia tidak suka meninggalkan

keduanya telah dijelaskan dalam hadits itu sendiri, V.4 W
(Sehingga keduanya menjadi lemah terhadap minuman mereka),
yakni keduanya menjadi lemah bila tidak minum, sebab itu adalah
makan malam mereka, dan meninggalkan makan malam dapat
membuat seseorang menjadi lemah. Adapun lafazh, "lisyarbatiltima"
(terhadap minuman keduanya), yakni jika keduanya tidak minum.
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Maksudnya, keduanya akan menjadi lemah dan miskin akibat tidak
minum. Dikatakan menjadi miskin, karena oftutg miskin adalatr yang

tidak memiliki sesuatu.

Ut *6, +i i (Termasuk manusia paling alar cintai). Kalimat

ini membatasi pernyataan mutlak dalam riwayat Salim, u,tlt ";i U'&

UytOro adalah manusiq paling aku cintai). Dalam riwayat Musa bin

Uqbah disebutkan, ,t3r ,y}t td- 6'$lk (sebagaimana kecintaan

yang sangat mendalam seorang tot i-to*i terhadopwanita).

ry ,f 6rtt) (Aht membujukrrya dari dirinya). Dalam riwayat

Salim disebutkan, q ,F qrji @fu menginginkannya atas

dirinya), yakni menginginkan untuk menguilsiri dirinya.
'c.fli (Ai, menolak). Dalam riwayat Musa bin Uqbatr disebutkan,

e qUi rSU-f ,Ljui (Dia berkata, 'Hal itu tidak akan didapatkan

dari dirinya hingga...).

)6: lY W: bi \l (Kecuali alu memberikan kepadanva 100

dinar). Dalam riwyat Salim disebutkan, f: Yi i-* r1:gZri gm
memberilran kepadanya 120 dinar). Riwayat ini mungkin dipahami

batrwa si wanita meminta 100 dinar, lalu laki-laki itu menambah 20

dinar secara suka rela. Atau para periwayat selain Salim tidak
menyebutkan sisa dari 100 dinar. Pada hadits An-Nu'man dan Uqbah

bin Amir, "Seratus dinar." Sementara dalam hadits Ali, Anas, dan

Abu Hurairah, jumlah uang yang diberikan tidak disebutkan.

Kemudian dalam hadits Ibnu Abi Aufa dikatakan, t7trb '16 (Harta

yang cukup besor).

*t U.'cr:r;i $ (Ketitra alat telah duduk di antara kcdua

kakinya). Dalam riwayat Salim disebutkan , r|ib bj;d ti1 ufr ltttngga

ketika aku telah menguasainya). Lalu dalam hadits Ibnu Abi Aufa
diberi tambahan, a.f;l , ,S*)t 'olL; W, d-,t+i (Dan aku duduk

padanya sebagaimana seorang laki-laki duduk di atas seorang
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wanita). Dalam hadits An-Nu'man bin Basyir disebutkan, q;bJi $5

(Ketika aku telah menyingkapnya).

Pada riwayat Salim disebutkan latar belakang sehingga wanita

itu bersedia memenuhi permintaan si laki-laki, setelah sebelumnya ia

menolak, t|lSbii e;W -y e 'rtl- "a; A'$i & 6,.?;firi loia
menolakku hingga dia ditimpa oleh musim -yakni 

musim paceklik-
Mako dia mendatangiku dan aku memberiknn kepadanya). Versi ini
dapat digabungkan dengan riwayat Nafi', bahwa sebelumnya wanita

itu menolak karena menjaga kehormatan diri, dan juga tidak butuh

pada harta. Namun, ketika kebutuhannya mendesak, ia pun terpaksa

menuruti kemauan laki-laki tersebut.

"'g li (Janganlah engknu memecahkan). Yakni, janganlah

engkau menyobek. Kata "stempel" adalah kata kiasan akan

keperawanannya. Seakan-akan wanita itu mensejajarkan dirinya
sebagai perawan, maka dia menggunakan kata "memecahkan" sebagai

kiasan atas hubungan intim, dan kata "stempel" sebagai kiasan atas

kemaluannya. Sebab dalam hadits An-Nu'man terdapat indikasi

batrwa wanita tersebut tidak perawan lagi. Kemudian dalam riwayat

Abu Dhamratr disebutkan, i$t * li (Janganlah engkau membuka

stempel). Maksudnya, stempelku. Senada dengannya tercantum juga

dalam hadits Abu Aliyah dari Abu Hurairah yang dikutip Ath-

Thabarani datam pembatrasan tentang doa, i! ,fe'F'tti U y;-l'r!1

9. (Sesungguhnya tidak halal bagimu memecahkan stempelku

kecuali menurut cara yang dibenarkan). Perkataan wanita, y,
(Menurut caro yang dibenarlcan) maksudnya adalah menurut cara

yang dihalalkan, yakni aku tidak menghalalkanmu mendekati diriku
kecuali dengan cara menikatriku secara sah.

Pada hadits Ali RA disebutkan , i? t; e*; tti?itr'lfli cjui

,{t 'Jei i,f 'el 6 tjit , 
jf 'g)b trr (Dia berkata, 'Aku

mengingatlranmu aksn Alloh, bahwa engknu akan melakukan padaku

apa yang diharamkan Allah atasmu'. LakiJaki itu berkato, 'Aku lebih
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berhak untuk takut kepada Tuhanlat'.). Dalam hadits An-Nu'man bin

Basyir disebutkan, Li;i ,Liti r.:lsi 6 |&'6;. ti;t"q ,#i ilt
,gfr ,,>li6 ,?d, 4 tb (Ketika ia tetah membulm p"ruon, padalat

terhadap dirinya, moka dia pun menangis. Aku bertanya, 'Apaknh

yang membuatmu menangis?' Dia berl<ato, 'Alat melalatknn hol ini

karena terdesak oleh kebutuhan'. Alru berkata, 'Pergilah'.)-

Dalam riwayat lain dari An-Nu'man bin Basyir dikatakan bahwa

wanita itu datang kepada laki-laki tersebut sebanyak tiga kali untuk

minta dipenuhi kebutuhannya. Dia berkata, 'tlamun, aku menolak

permintaannya kecuali bila ia mau menyerahkan dirinya Pada kali

ketiga ia pun memenuhi permintaanku, setelah sebelumnya ia minta

izin kepada suaminya, dan suaminya memberi izin seraya berkata
.Cukupilah kebutuhan tanggunganmu'. Wanita itu kembali datang dan

memohon kepadaku atas nama Allah, namun aku tetap tidak mau

memenuhi permintaannya. Akhimyq dia menyerahkan dirinya. Ketika

irku telatr menyingkapnya, dia tampak gemetaran. Aku bertanya, 'Ada

apa denganmu?' Ia menjawab, 'Aku takut kepada Allah'. Aku berkata"

'Engkau takut kepada-Nya di saat kesulitan sementara aku tidak takut

kepada-Nya di saat kondisi lapang'. Maka aku pun

meninggalkannya." Kemudian dalam hadits Ibnu Abi Aufa

disebutkan, W A;Ji i6r ?F\i lW, q Sr-lr 
'o,ti; E "i, 

ilt
(Ketilra aleu telah duduk padanya, sebagaimana posisi seorang laki-

laki di atas seorang wanita, dia pun mengingatkan tentang neraka.

Matra aku berdiri meninggalknnnya). Perbedaan-perbedaan versi

riwayat-riwayat di atas sangat mungkin digabungkan, dan hadits

tersebut saling menafsirkan satu sama lain.

Hadits ini memberi keterangan tentang disukainya berdoa saat

dalam kesulitan, mendekatkan diri kepada Allah dengan menyebut

amal-amal shalih, serta memohon pembuktian janji-Nya dengan cara

meminta kepada-Nya. Berdasarkan hadits ini pul4 sebagian ahli fftih
menyimpulkan tentang disukai pula menyebut amal-amal shalih saat

memanjatkan doa istisqa'(minta hujan). Akan tetapi menurut Muhib

Ath-Thabari perkara itu cukup musykil karena mengandung unsur
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riya'. Menghinakan diri saat memanjatkan doa istisqa merupakan

sikap yang lebih tepat, karena ia adalah waktu untuk merendah.

Kemudian Ath-Thabari menanggapi kisah tiga laki-laki dalam

goa (yakni hadits pada bab di atas), bahwa mereka tidak memohon

syafaat dengan perantaraan amal-amal mereka. Bahkan mereka hanya

memohon kepada Allah, jika amal-amal mereka ikhlas dan diterima,

maka hendaklah balasannya dijadikan untuk membuka kesulitan yang

mereka hadapi. Pemyataan Ath-Thabari secara implisit mengakui

bahwa mereka memohon kepada Allah dengan melalui amalan yang

dilakukan.

Imam An-Nawawi telah menyinggung pula persoalan ini. Dia

berkata di kitabnya Al Adzkar bab "Doa Seseorang dan Tawassulnya

dengan Amal-amalnya yang Shalih kepada Allah". Selanjutnya dia

menukil hadits di atas. Dia juga menukil dari Al Qadhi Husain dan

selainnya bahwa yang demikian disukai pula saat memanjatkan doa

istisqa'. Kemudian dia berkomentar, "Mungkin dikatakan, perbuatan

ini mengandung unsur meninggalkan kepasrahan secara mutlak

kepada Allah. Akan tetapi Nabi SAW telah memuji mereka, maka hal

itu menunjukkan kebenaran perbuatan mereka."

As-Subki berkata, "Tampak bagiku bahwa keadaan darurat

terkadang memaksa seseorang unfuk menyegerakan balasan sebagian

amalannya ketika masih di dunia, dan cerita pada hadits di atas

termasuk salah satunya. Namun, kemudian tampak pula bagiku,

bahwa dalam hadits itu tidak terkandung unsur riya' secara mutlak,

karena setiap salah seorang mereka berkata, 'Jikn Engkau mengetahui

bahwa aht melalrukannya demi mencari keridhaan-Mu'. Tidak satu

pun di antara mereka yang menetapkan bahwa amalannya adalah

ikhlas. Bahkan mereka mengembalikan keputusannya kepada Allah

semata. Jika mereka tidak meyakini secara pasti tentang keikhlasan

dalam amalan mereka, padahal itu adalah amalan mereka yang

terbaik, maka amalan-amalan mereka yang lain tentu lebih tidak dapat

dipastikan lagi. Dari sini dapat dipetik faidah bahwa yang layak dalam

perkara seperti ini adalah; hendaknya seseorang meyakini kekurangan

dirinya dan berburuk sangka terhadap perilakunya, lalu setiap individu
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mencari suatu amalan yang menurut dugaannya, ia lakukan ikhlas
untuk Allah semata, kemudian menyerahkan keputusan hanya kepada-

Nya, dan mengaitkan permohonan dengan ilmu Allah. Pada kondisi
demikian, maka apabila ia berdoa niscaya timbul rasa harap sekaligus

rasa cemas. Jika seseorang tidak memiliki amalan ikhlas 
-meski

hanya sekadar dugaan yang kuat- maka hendaklatr ia tahu diri dan

malu untuk meminta kepada Allah dengan perantaraan amalan yang

tidak ikhlas."
As-Subki menambahkan, "Sesungguhnya kalimat,' HendaHah

lrnlian berdoa kepada Allah dengan (perantaraan) amol-amal kalian
yong shalih', hanya mereka ucapkan pada awalnya saja. Adapun
setelah berdoa, tidak ada di antara mereka yang berkata" 'Aku
memohon kepada-Mu dengan (perantaraan) amalku'. Bahkan mereka

berkata, 'Jika Engkau mengetahui'. Lalu ia menyebutkan amalannya."

Demikian kutipan dari Imam As-Subki secara ringkas. Seakan-akan

dia belum mengetahui perkataan Muhib Aft-Thabari yang telah saya

sebutkan. Karena sesungguhnya Ath-Thabari telah mensinyalir lebih
dahulu apa yang dikatakan oleh As-Subki.

Pelaiaran vane dapat diambil
1. Keutamaan ikhlas dalam beramal.

2. Keutamaan berbakti kepada kedua orang tu4 melayani mereka,

mendahulukan keduanya daripada anak-anak dan istri, serta

memikul beban berat demi kedua orang tua. Hanya saja timbul
pertanyaan atas sikap pelaku dalarn kisah ini, dimana ia
meninggalkan anak-anaknya yang masih kecil dalam keadaan

menangis karena lapar sepanjang malarn, padahal dia mampu

meredakan rasa lapar mereka. Sebagian ulama mengatakan

bahwa syariat mereka harus mendahulukan nafkah orang tua dan

seterusnya ke atas sebelum orang lain. Sebagian lagi menjawab

bahwa kemungkinan tangisan anak-anak ini bukan karena rasa

lapar. Tapi jawaban ini telah dibantah pada pembahasan

terdahulu. Ada pula yang menjawab, barangkali mereka minta
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J.

tambahan dari jatah yang telah ditetapkan. Jawaban terakhir ini
nampaknya lebih tepat.

Keutamaan menjaga kehormatan diri dan menahan diri dari

perbuatan haram meskipun mampu melakukannya.

Meninggalkan perbuatan maksiat dapat menghapus dosa-dosa

yang terjadi di awal perjalanan menuju maksiat tersebut.

Taubat dapat menghapus dosadosa yang terjadi sebelumnya.

Boleh menyewa dengan upah berupa makanan yang ukurannya

diketatrui oleh kedua belatr pihak yang bertransaksi.

Keutamaan menunaikan amanah.

Adanya kararnah bagi orang-omng shalih.

Hadits ini menjadi dalil sahnya transaksi jual-beli yang

dilakukan orang yang menjual sesuatu yang bukan miliknya.
Masalah ini telah disebutkan dalam pembahasan tentang jual-

beli.

Apabila orang yang dititipi barang memperdagangkan barang

yang dititipkan kepadanya" maka keuntungannya untuk pemilik

barang. Demikian pendapat Imam Ahmad. Menurut Al
Khaththabi, mayoritas ulama tidak sependapat dengan Imam

Ahmad. Mereka berkat4 "Apabila harta yang dititipkan
diperdagangftan oleh omng yang dititipi tanpa izin dari pemilik

hart4 maka wajib baginya mengganti rugi bila harta itu hilang

atau rusak, tetapi keuntungan dari perdagangan itu untuk orang

yang dititipi." Dari Abu llanifah disebutkan, "Kerugian
ditanggung oleh orang yang dititipi, adapun keuntungan menjadi

miliknya namun harus disedekahkan." Sementara Imam Asy-
Syaf i menjelaskan hal itu secara terperinci. Dia berkata,

"Apabila seseorang membeli saat harta dalam tanggung
jawabnya, kemudian harga tersebut tunai dari harta orang lain,

maka akad itu untuknya dan demikian juga keuntungannya. Tapi

bila harga berupa barang, maka keuntungan untuk pemilik harta

yang dititipkan. Tentang perbedaan dalam masalah ini telah

disebutkan pada pembahasan tentang jual-beli.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

7I4 - I.ATEI'L BAARI



1 l. Menceritakan peristiwa yang terjadi pada umat-umat terdahulu,

agar para pendengar mengambil pelajaran dari perbuatan

mereka, lalu melakukan yang baik dan meninggalkan yang

buruk.

Catatan:
Imam Bukhari dan Muslim tidak menukil hadits ini kecuali

melalui riwayat Ibnu Umar. Sementara hadits itu telah diriwayatkan

melalui sanad yang shahih dari Anas seperti dinukil Ath-Thabarani

dalam pembahasan tentang doa dan dia juga menukil melalui jalur

lain yang memiliki derajat hasan. Lalu diriwayatkan juga melalui

sanad yang hasan dari Abu Hurairah sebagaiman tercantum dalam

kitab shahih lbnu Hibban. Kemudian diriwayatkan oleh Ath-

Thabarani dari jalur lain dari Abu Hurairatr dan dari An-Nu'man bin
Basyir melalui tiga jalur periwayatan yang semuanya memiliki derajat

hasan. Salatr satunya dikutip oleh Imam Ahmad serta Al Bazzar, dan

ketiga-tiganya dikutip oleh Ath-Thabarani. Sementara itu, dinukil juga

dari Ali, Uqbah bin Amir, Abdullatr bin Amr bin Al Ash, dan Ibnu

Abi Aufa, semuanya melalui sanad-sanad yang lemah.

Seluruh jalur periwayatan hadits ini telah dirangkum oleh Abu
Awanalr dalam kitab Shahih-nya dan Ath-Thabarani dalam

pembahasan tentang doa- Semua riwayat itu sepakat menyebutkan

bahwa kisah ketiga orang tersebut berkenaan dengan orang sewaan,

wanita, dan kedua orang tua, kecuali hadits Uqbah bin Amir. Dalam

hadits Uqbah, masalah orang sewaan diganti dengan penggembala.

Adapun lafazAnya, Ljlrr lq.i 
"bi't#il':ar 

o;zi thtb')i fb e'8
',*? & b:ki ,* .,jlJii'oi tjSt €t ,yti (Alat pernah berada di

tempat lrambing-kambing gembalaanht, lalu tiba waktu shalat maka

aku pun berdiri mengerjakan shalat. Tiba+iba serigala datang dan

masuk ke rombongan kambing. Namun, aku tidak suka memutuskan

sholatku, maka aku pun bersabar hingga selesai shalat). Sekiranya

riwayat ini memiliki sanad yang kuat maka harus dipahami bahwa

peristiwa tersebut terjadi lebih dari satu kali.
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Pada riwayat di bab ini disebutkan dari Ubaidillah Al Umari dari

Nafi' secara berurutan dari orang sewaan, kedua orang fua, dan

terakhir wanita. Akan tetapi dalam riwayat Musa bin Uqbah 
-yang

dinukil melalui dua jalur- kedua orang tua disebutkan lebih dahulu,

lalu orang sewaan, dan kemudian wanita Sedangkan dalam hadits An-
Nu'man, orang sewaan disebutkan lebih dahulu, disusul wanita dan

terakhir kedua orang tua. Kemudian dalam hadits Ali dan Ibnu Abi
Aufa disebutkan secara berurutan; wanita, kedua orang tua, dan orang

sewaan. Perbedaan versi riwayat ini menunjukkan bahwa

meriwayatkan hadits dari segi makna di kalangan mereka merupakan

perkara yang diperbolehkan. Dan bahwa tidak ada pengaruh bagi

perubahan susunan redaksi hadits dalam perkara semacam itu.

Namun menurut hemat syi!, suirman paling tepat adalah

riwayat Musa bin Uqbah karena selaras dengan riwayat Salim.

Sementara diketatrui bahwa riwayat Salim memiliki sanqd paling

shahih di antara jalur-jalur periwayatan hadits ini. Demikian tinjauan

dari segi sanad. Adapun dari segi makna, maka harus diperhatikan

mana yang lebih bermanfaat bagi para pelakunya. Bila diperhatikan,

maka perkara ketigalah yang lebih bermanfaat bagi mereka" karena

inilah yang menyebabkan mereka keluar dari goa tersebut. Adapun

perkara pertama hanya mengeluarkan mereka dari kegelapan.

Sedangkan perkara kedua hanya menambah hal tersebut dan memberi

peluang bagi mereka untuk keluar. Karena celatr yang semakin

membesar sangat mungkin dimanfaatkan oleh orang yang ingin
memberi pertolongan misalnya. Lalu perkara ketigalah yang membuka
jalan bagi mereka untuk keluar. Inilah yang lebih bermamfaat bagi

mereka. Maka seharusnya amalan orang ketiga lebih utama daripada

amalan dua rekannya.

Makna ini akan tampak jelas setelatr dilakukan perbandingan

berikut; Orang yang berbakti kepada oftmg tua (faidahnya) hanya

terbatas pada dirinya sendiri, karena maksimal yang dihasilkan bahwa

ia adalah orang berbakti kepada ibu bapak. Lalu orang yang menyewa,

manfaatnya tidak terbatas pada dirinya, dan hasilnya bahwa dirinya
seorang yang memegang amanah. Adapun laki-laki yang
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meninggalk an perzinaan adalah yang paling utama di antara mereka.

Karena perbuatan ini mengindikasikan dalam dirinya terdapat rasa

takut terhadap Tuhannya. Allah telah bersaksi bagi siapa yang seperti

itu akan mendapatkan surga. Allah berfirman dalam surah An-

Naazi'aat l79l ayat 40, ,slldt f '&t ,id: i,: ?ti;'Je V 1111 lOan

adapun orang-orang yang takut kepada kebesaron Tuhannya dan

menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya

tempat kembalinya adalah surga). Ditambah lagi laki-laki ini

meninggalkan emas yang dibawanya untuk si wanita, maka manfaat

perbuatannya pun tidak terbatas pada dirinya. Terlebih lagi dikatakan

bahwa wanita itu adalah anak paman laki-laki tersebut. Berarti di sana

terdapat juga usaha mempererat hubungan kekeluargaan. Disebutkan

juga bahwa peristiwa ini terjadi pada musim paceklik dimana

kebutuhan terhadap harta sangat besar. Berdasarkan hal-hal ini maka

riwayat ubaidillah lebih orisinil dibandingkan riwayat Nafi'. Masalah

laki-laki dan wanita ini telah disebutkan juga di bagian akhir cerita

dalam hadits Anas.

54. Bab

tfr;t?nt qri;) (:'er'fi'r* ftll y ;,, '(1t ,ri r
'7 ;t.tiilt e'ji?;t q. ,irr; *i y\t ,k lnt ,)i'y
,k"e'rk ,r q,'.^J ! ';::; ,Ue'^:;'j'qi 4tre,

ta. t -(,o, |tz o.1,, a!
)-p orrr\r -rr.f*, €, e: t + GfJ \ '$i ,Jd

*; '"&1i ,ia W'4t'P:'t'"&:)i ,uct ,Qr$3
,o,i ,Q't"'f |i*if;it (L ,?k ;y 4t'Sr r1i :Jw :U

?nr u- ,Jtr':,b;; ,ulkt .?ut o- ,'J*s

3466. Dari Abu Az-Zinad, dari Abdunahman, dia bercerita

bahwa dirinya mendengar Abu Hurairah RA, dia mendengar
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Rasulullah SAW bersabda, *Ketika seorang wanita sedang menyusui

anaknya, tiba lewat seorang penunggang dan dia sedang menyusui.

lAanita itu berkata, 'Ya Allah, janganlah englrau mematikan anakku

hingga ia menjadi seperti orang ini'. Si anak berkata, 'Ya Allah,
jangan Engkau jadikan diriku sepertinya'. Kemudian ia kembali

merryusu. Lalu lewat di hadapannya seorang wanita sambil diseret

dan dipermainkan. Wanita itu berkata, 'Ya Allah, ianganlah jadikan

anakku seperti wanita ini'. Si anak berlrata, 'Ya Allah, jadikanlah aku

sepertinya'. Dia berkata, 'Adapun penunggang maka sesungguhnya ia

adalah kafin Sedangkan wanita, sesungguhnya mereka berknta

kepadanya, 'Engkau berzina', sementara dia berkata, 'Cuhtplah

bagiku Allah'. Mereka berkata, 'Engkau mencuri', don dia berkata,

' Culatplah bagifu Allah'. "

* Ut Jv :Jv ^* ht'q36;;^ ,rj E ,r--ty i y ,r
Uuf,r\y'pir ^k;,s yrr$* cS.,*, yh,

.a, e'fi |^*i rgil;* ,y)?\"1 6-a i
3467. Dari Muhammad bin Sirin, dari Abu Hurairah RA, dia

berkata, Nabi SAW bersabda, "Ketikn seekor anjing mengitari suatu

sumur dan hampir-hampir rasa haus membunuhnya, tibaliba seorang

pelacur di antara para pelacur bani Israil melihatnya. Wanita itu
mencopot sepatunya, lalu memberi minum anjing itu. Maka dia

diampuni karena perbuatan itu."

6, '..ot 1.c',.,t. . l4 zc'tt, o. o c.t c.

c-:Jw -|; €" euki- * 4^li,Stts,#t ,-*

f ,#;*ty\t * dtry\s'3t;iL r.i,4'st Yi
.e3u; s:olr'w',yt-l ;'*SJ^ Ct,',S",-:,i; J;
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:y qi €. us o\ il)

3468. Dari Humaid bin Abdurrahman bahwa dia mendengar

Muawiyah bin Abi Sufyan 
-pada 

tahun beliau menunaikan haji- di

atas mimbar. Dia mengambil segenggam rambut -yang tadinya berada

di tangan pengawal- lalu berkata, "Wahai penduduk Madinah, mana

ulama-ulama kalian? Aku mendengar Nabi SAW melarang perbuatan

seperti ini seraya bersabda, 'Sesungguhnya bani Israil binasa di saat

wanita-wanita merekn melakukan hal ini'."

* dt'* ^b?ut q,,rri;; e) V
,o;:'r,) r\t i"# &,q ok

yAt;';ity'&
3469. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Sesungguhnya telah berlalu sebelum kalian dari umat-umat yang

muhaddatsun. Dan sesungguhnya jika ada pada umatku ini yang
seperti itu maka dia adalah Umar bin Khaththab."

,Ju:-j *\t ,k d,c,; ^b?nr qr"qr:i;, * eri *
|J:u ?" ; ,6a\J.*,', * J3 ,y; ,p.t?\ e. e. os

,i:tJ- J;rt .ii*i ,i ,,Sts'tti .-'b ,'i iu; fU'tlt; ;e
,G:H :)yitt -pt kriti dki k af; it'F; rii,
'ui :! iyXi i'rT ,,atJr *.rr, f')t Es1:, *'.;:,,-v
'r*'; ,tAL G tk iJus ,ef1'ui :* J\?nr ;'ri, ,o_:F

.'d'fh ,r^. *'St 't J,
3470. Dari Abu Sa'id Al Khudri RR, duri *u, tO*','be)iats.

bersabda, "Sesungguhnya di kalangan bani Israil terdapat seorang

laki-laki yang telah membunuh 99 orang. Kemudian dia keluar
bertanya. Ia mendatangi seorang rahib dan bertanya kepadanya
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seroya berknta, 'Apakah ada taubat ftagiku)?' Rahib berknta,

'Tidak'. Maka ia pun membunuh rahib tersebut. Lalu ia kembali

bertanya. Seseorang berkatq kcpadanya, 'Datangilah kampung ini
dan ini'. Akhirrrya ia dijumpai oleh maut dan ia menjauh dengan

dadanya ke arah (kompung yang drtuju). Lalu ia diperselisihkan oleh

malaikat rahmat dan malaikat adzab. Maka Allah mewahyukan

kepada (kampung) ini (yang dituju) agar mendekat, dan mewahyukan

kepada (kampung) ini (yong ditinggalkan) agar menjauh. Lalu Allah
berfirman, 'Ukurlah antara keduanya'. Akhirnya didapati bahwa ia
lebih dekat satu jengkal (kepada kompung yang dituju). Maka Allah
mengampuninyo."

*t y\t ,* it Ji, ;* ,iu ^:; 
i,r e3;;; ,rj *

q, tL,;.,t ii)X ,yt,1 ,J* /61 Je'"fif i ;L:tila
:u,rit |rr,o ,7--t.* *l ,tii).'# ; et,,',lui ,ti;:;b
(,) .;) 1; if,6,*rqJ ;y ,l* t&ig. ,iti;)
'4bt c;r:, taL'Ji J'n; wi1 y €,tr, q:) ."j *
a';, ,,; *'*r rii, :i! t i Je ,L ,6i;Lt t;irs ,-
\i),nr ir;-: :)6r Jb \€f e || 't ?i ,$;t {;

"; G q .#j k it, 61t ta irl ;y,,so r&.
* oi * qtlt i * r *7L$ nYV 6L,

**'yh',*U'fi;"j ei *
3471. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata: Rasulullah SAW

pernah shalat Subuh kemudian menghadap kepada manusia. Beliau

bersabda, *Ketika seorang laki-laki sedang menuntun sapi, tibaliba ia

menungganginya lalu memukulinya. Maka sapi itu berkota,

'Sesungguhnya kami tidak diciptaknn untuk ini. Hanya saja kami
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diciptakan untuk mengolah tanah'. " Manusia berkata, "Maha Suci
Allah. Sapi berbicara?" Beliau bersabda, "sesungguhnya aku percaya
kepada hal ini; qku, Abu Bakar, dan (Jmar". Padahal keduanya tidak
ada di tempat itu. (Beliau bersabda pula), *Ketika seseorong berada di
antara kambingnya, tiba-tiba seekor serigala menyerang dan
membawa lari seekor kambing. Ia mengejar serigola hingga seakan-
akan dia dapat membebaskan kambingnya. Maka serigala berkata
kepadanya, 'Wahai manusia, engkau telah menyelamatkannya dariku,
lalu siapakah yang akan menyelamatkannya pada hari As-Sabu', hari
tak ada lagi penggembala baginya selain aku? "' Manusia berkata,
"Maha Suci Allah, serigala berbicara?" Beliau bersabda,
"Sesungguhnya aku percaya kepada hal ini: Aku, Abu Bakar, dan
Umar. " Padahal keduanya tidak berada di tempat itu.

Ali menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada
kami, dari Mis'ar bin Ibrahim, dari Abu Salamah, dari Abu Hurairah
RA, dari Nabi SAW, sama seperti itu.

,s:*t ,*, f iu' jt 'atj6 ,j6 u i,r '* z;_',3 ,ti r
yut € ,r;at s?t ,S:r,' ,.blt -o-i ,li tlrW .tr, J, ,tr3
6\ 1t '$35}L :rrAt ,s?t ,silt '; Jw,Lii W i?
C1.,7;r\t i qlt Jtij .:--J^nr dJ:,'€i l, er\t |L. *rp,t
:^)t t*;* q$ iui 1tr, jyk* ,V c,, V:r\tt '*tZ,

'jG ,:ir; C.:;vr Jq,i)G d,riLi ju eil *$
(y"ti *,4i, ,ilar i>,Xr 5;*i

3472. Dari Abu Hurairah RA, dia berkata, Nabi SAW bersabda,
"seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari laki-laki lain. Lalu
pembeli menemukan satu pundi berisi emas di tanah yang dibelinya.
Maka pentbeli tanah itu berkata, 'Ambillah emasmu dariku,
sesungguhnya aku hanya membeli tanah tlarimu, dan aku tidak

,ia.. ,. tc
.lsJ-,..t 1 ca:t

I-
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membeli emas'. Namun, pemilik tanah berkata kepadanya,

'sesungguhnyo aku telah menjual kepadomu tanah dan apa yang ada

padcrrryu'. Keduanya pun mengajukan perkara kepada seseorang.

Maka orang yang meniadi tempat pengaduan perkara berkata,

'Apakuh kalian berdua mempunyoi anak?' Sqlah seorang mereka

berkata, 'Aku mempunyai anak laki-laki'. Sementaro yong satunya

berkata, 'Aku mempunyai anak perempuan'- Orang tempat

pengaduan perkara berkata, 'Nikahkanlah anak lakiJoki ini dengan

anak perempuqn itu. Lalu naJkahkan emas ini pada keduanya dan

bersedekahlah'. "

:i: t arl'J:U'u* tr, *i ; eG: c-i ; fi J; lG f
.',. .. ,",'- ^.-'; :, ,,"ri,'"
Sr- t;-trsU' C &: & ;ur & yt );t A'+ riu

&',y"rl "i, ,-:ytbsr {&j ^* it' J* it J;t'Ju :u-;lr
./ o tc . .1 .1 oLlol '.'-'o, 1, ol ', .,.eqru_:r* riP -6r}'rs y *'r1- ,Y.t;treiyv

iG \ rrt; ro;; )" e e0 ,r'.* g'r ti,\, ,^tr; t;* x
.:t:.,ti\LSf \:.At,f1

3473. Dari Amir bin Sa'ad bin Abi Waqqash, dari bapaknya,

bahwa dia mendengamya bertanya kepada Usamah bin Zaid, Apakah

yang engkau dengar dari Rasulullah SAW tentang Tha'un? Usamah

berkata, "Rasulullah SAW bersabda, 'Tho'un adalqh adzab yong

dikirim kepada sekelompok bani Israil -atau pada orang-orang

sebelum kalian-. Apabila kamu mendengarnya (teriadi) di suatu

negeri makn jangan mendatangi (negeri itu), namun bila terjadi di

suatu negeri dan kamu berada padanya, maka iangalah kalian keluar

dari negeri itu untuk melarikan diri darinya'." Abu An-Nadhr

berkata, "Hendaklah kamu tidak keluar kecuali untuk lari darinya."
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y il ,yiiik rr ij hr

3474. Dari Aisyah RA (istri Nabi SAW), dia berkata, "Aku
pernah bertanya kepada Rasulullah SAW tentang Tha'un. Maka beliau

SAW mengabarkan kepadaku bahwa ia adalah adzab yang tlikirim
Allah kepada siapa yang dikehendaki-Nya. Dan Allah menjadikannya

sebagai rahmat bagi orang-orang mukmin. Tidak seorang pun yang

saat terjadi tha'un, tetap berada di negerinya dalam keadaan sabar dan

mengharapkan pahala, disertai kesadaran bahwa tidak ada yang akan

menimpanya kecuali apa yang telah dituliskan Allah atasnya,

melainkan baginya sama seperti pahala orang yang mati syahid."

C {rr:t\;)r ;'r!ir oU"#i U:}';ti ,r+" \t -u., L.*G }
tlw e*'t lt \t ,k yt J';', q.;e tr) :tiw ,u';
\*t 9r\' t:" lt );,+ )'t;; .i;;l ot * "6;X u)
'y L ,f &i ,*') 4i h' ,U ltt'J;'r'Jtn ,:.i;li'^A<*

tie '#'W tit'l:llri c1 i,ss ;"+*e ?u ; r.rr :1il
o* rr,rsi i-",i,atr e. u;'riy, ,;r?1 *?tt"e. 6; ti\

.\;:i'dbil d'; 'U'-+ "{*Lv ti i ar ;r, .1ar

3475. Dari Aisyah RA, ir.run**rnrrru or*r-*ury Quraisy
menjadi gelisah oleh urusan wanita makhzumiyah yang mencuri.

Mereka berkata, 'Siapakah yang membicarakannya dengan Rasulullah

SAW?' Mereka berkata pula, 'Siapa lagi yang berani melakukan

-
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pekerjaan itu selain Usamah binZaid, orang yang dicintai Rasulullah

sA\\i?, usamah pun berbicara dengan beliau sAw. Maka Rasulullah

sAw bersabda, , Engkau hendak memberi syafaat pada satu hukuman

rli untara hukuman-hukuman yong telah di tetapkan Allah?' Lalu

beliau berdiri dan berkhutbah kemudian bersabda, 'Sesungguhnya

yang mentbinasakan orang-orang sebelum kamu adalah; bahwa

apabila yqng mencuri di antara mereka adalah orang terhormat

(punya kedudukan), maka mereks membiarkannya. Namun, jika yang

mencuri adalah orang lemah (rolEat biasa) niscaya mereka

menegakkan hukuman atasnyo. Demi Allah, sekiranya Fothimah binti

Muhammad mencuri, pasti aku akan memotong tongqnnya'."

dt'+3 "6 rj >Lt ;:-, ;lu & ht *', ) :r...-, it,f
*if h' ;*'4t:r'.;;,qu*'r; *i *\ti'
U ,"i;.) *.t1 iJu': yt'jit G': q.';'i |i;G

.t){Jii 4I*r W rg a'otp ar;tX

3476. Dari Ibnu Mas'ud RA, dia berkata, "Aku *"rra.ngu.

seorang laki-laki membaca saiu ayat, dan aku mendengar Nabi SAW

membacanya dengan bacaan yang berbeda. Maka aku membawa laki-

laki itu kepada Nabi SAW dan mengabarkan kepadanya. Namun, aku

mengetahui di wajahnya rasa tidak senang. Beliau bersabda, "Kalian

berdua [tetah membacanya denganJ bagus, dan janganlqh kalian

berselisih. Sesungguhnya orong-orang sebelum kalion berselisih

maka mereka pun binosa."

'qg ,# *i * iu' *,- 4,it'b:i ;k:.rr +; iu
'"4i :Jit *j'* ?:n, #.'"i ,;';\6'i'; i;* ,E\r

.o'&t'#y,t'i.*t

:
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3477. Abdullah berkata, seakan-akan aku melihat Nabi SAW
menceritakan seorang nabi di antara para nabi, dia dipukul oleh
kaumnya dan berdarah. Maka dia mengusap darah dari wajahnya
seraya berkata, "Ya Allah, berilah ampunan kepada kaumku,
sesungguhnya mereka tidak mengetahui."

>L;'oi ,&') +. ?tt -v Ct JL ,"b hr ,g, * o-ri *
s;n * 7i',si :';,L tl g, Jw ,,tc ?ot *r'# ok

i ,r.'rfG'J tir; Ju t:-l';J;i'f ;y :Ju .,-1t ;o )'io
i,Sw 1*', y ?rt',A .tr:",- .e+G i; e g,:lri I qpl
c, ).or. ,.ia, l,.t',,'-. .r: ;"'* -^;;t LlL :)L; Jri; .4*j ;t-il, .'Abti1 :Ju teii.ll r"

, i c t 1. . ..i t o 2

J 6;Hl t-r-, !l *,.
'-.,t-l t c , 'r,::.,.a-
a#P r].rs, lsJt-c o:Uf

&i*?" e 4t
3478. Dari Abu Sa'id RA, dari Nabi SAW, ',sesungguhnya

seorong laki-laki sebelum kalian diberi Allah harta yang banyak.
Ketika mendekati kematiannya, dia bertanya kepada anak-anaknya,
'Seorang bapak yang bagaimana aku menurut kalian?' Mereka
menjawab, 'Bapak yong paling baik'. Dia berkata, 'sesungguhnya

aku tidak beramal baik sama sekali. Jika aku mati maka bakarlah
diriku, lalu haluskan, kemudian tebarkqn aku pada hari dimano angin
bertiup kencang'. Mereka pun melakukannya. Maka Allah
mengumpulkannya dan bertanya, 'Apa yang mendorongmu
(melakukan perbuatan ini)?' Dia menjawab, 'Karena takut kepada-
Mu'. Maka Allah menyambutnya dengan rahmat-Nya."

Mu'adz berkata, "Syu'bah menceritakan kepada kami, dari

Qatadah, dia berkata: Aku mendelrgar Uqbah bin Abdul Ghafir
berkata: Aku mendengar Abu Sa'id Al Khudri menceritakan dari Nabi
SAW.

;(Jt + c

I
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3479. Dari Rib'i bin Hirasy, dia berkata: Uqbah berkata kepada

Hudzaifah, 'Tidakkah engkau menceritakan kepada kami apa yang

engkau dengar dari Nabi SAW?' Dia berkata: Aku mendengar beliau

bersabda, "Sesungguhnya seorang laki-laki mendekati kematian.

Ketiko teloh pupus harapan untuk hidup, dia berwasiat kepada

keluarganyo, 'Apabila qku mati, kumpulkan kayu bakar yang banyak

untukku, kemudian nyalakan api (untuk membakarku), hingga apabila
dogingku telah dimakan api dan tembus ke tulangku maka ambillah,
dan tumbuklah hingga menjadi halus, lalu tebarkan di laut saat hari
berangin (atau angin bertiup)'. Allah mengumpulkannya dan

berfirman, 'Mengapa engkau melakukan (perbuatan ini)?' Dia
menjawab, 'Korena takut kepada-Mu'. Maka Allah mengampuninya."

Uqbah berkata, Musa menceritakan kepada kami, Abu Awanah

menceritakan kepada kami, Abdullah Malik menceritakan kepada

kami, dan dia berkata, "Pada hari angin bertiup."

1, ?, \,'r t. '.i i,o,t ( o. l,ct o !. o. o ). c,, . z
4$r .,l.p dJJl dJ,,, Ot oJ-f G.t ,f F ,t 4i)l J-e al oll * I
'*i tiy':ira,'l"i o* ,u.8t btl"'"pi i" ii *i y

!o2.,,. r:i,,,
.4:s ))t,.,-b ^t 

p ,Jv .&')'rAtf l,r j;s ,A';jr1,- t;
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3480. Dari Ubaidillah bin Abdillah bin Utbah, dari Abu

Hurairah, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Pernah seseorang,

memberi utang kepada manusia. Maka dia berkota kepada pora

pembantunya, 'Apabila engkau mendatangi orang yang berada dalam

kesulitan maka berilah kelonggaran untulcnya, mudah-mudahan Allah

memberi kelonggaran kepada kita'." Beliau bersabda, "Dia bertemu

Allah, maka Allah mengampuninya. "

,tt{ :',SG '*': !, \t J:" "';)t r; ^p \t *r;;-} ,sj a
'.i vi r;y :^;.'J$ L'rJt ;.;; il' ,* * .;- ,"V;

j:, "J'i" 
U :,y ,elr ,t, s,:lri i -'o#t d',ejlc

c.t\t ?nt'rG ,,!J, *'J;'-6 (i .t;;i';k V ew J.4

3481. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Pernah seorong laki-laki menzhalimi dirinya. Ketika ajal
menjemputnya, dia berknta kepada anak-anokrrya, 'Apabilo aku

meninggal maka bakorlah aku, kemudian tumbuHah hingga halus,

kemudian tebarkanlah pada angin. Demi Allah, sekiranya Alloh

berkuasa atasku niscaya Dia alan mengadzablat dengan adzab yang

tidak pernah ditimpakan kepada seorang pun'. Setelah meninggal

maka pesan itu dilaksanaknn. Mako Allah memerintahkan kepada

bumi seraya berfirman, 'Kumpulkanlah apa yang ada padamu dari
dirinya'. Bumi melakukannya dan tiba-tiba dia telah menjadi seorong

seperti sedia kala. Allqh berfirman, 'Apakah yong mendorongmu

melakukan apa yang teloh engknu lahtkon?' Dia meniawab, 'Wahai

Tuhan, aku takut kepada-Mu'. Maka Allah mengampuninya. " Selain

dia berkata, " Kor e na t akut kepada-Mu w ahai Tuhon."
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3482. Dari Abdullah bin Umar RA, bahwa Rasulullah SAW

bersabda, "Seorang wanita disilcsa karena seekor kucing yang

diikatnya hingga mati. Mako dia mqsuk neraka karenanya. Ia tidqk

memberinya makan dan minun soot menahannya, dan ia tidak pula
membiarkan kucing itu maksn dari serangga di bumi. "

Ju :Jtp
,o

zJ
n-t9

to z G .:a, z at- o)-y yl Ul> jrlf J d) tf,,
:;iflt f i uttr !'r\i I o\,&t

,,.;

3483. Dari Rib'i bin Hirasy, Abu Mas'ud bin Uqbah
menceritakan kepada kami, dia berkata: Nabi SAW bersabda,

"Sesungguhnya di ontara yang didapati oleh manusia dari perkataan
kenabian; (adalah) jika engkau tidak malu maka kerjakan apo yang
engkau sltka. "

J:" '";tt )v >r,.*,

#'ltt1.,r$t Y;t\,*s
o

1- ",.l#'

3484. Dari Rib'i bin Hirasy, dia menceritakan dari Abu Mas'ud,
bahwa dia berkata, Nabi SAW bersabda, "sesungguhnya di antara
yang didapati oleh manusia dari perkataan kenabian; (adalah) jika
engkau tidak malu maka lakukan apq yang engkau suka".

o 9 c c.

tqlf
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3485. Dari Az.Zudlli, Salim mengabarkan kepadaku,

sesungguhnya Ibnu Umar menceritakan kepadanya, bahwasanya Nabi

SAW bersaMa, "Ketika seseorong sedang menyeret kainnya karena

sombong, maka Allah membenamkannya ke dalam bumi. Dia

bergerak-gerak dalom bumi hingga hari Kiamat."
Riwayat ini dinukil pula oleh Abdurrahman bin Khalid dari Az-

Zului.

ia :Jv
'-. c. I
o .r ..4

e.r?rryi*q,G)itl lE '; ,"yq,;; o4ptor;\r
y r*;r ,:fr. fra ,y. tritlt q.nt i';it tJ$ ey i

.,s.lA.
3486. Dari Abu Hurairah RA, dari Nabi SAW, beliau bersabda,

"Kita adalah orangor(mg terakhir tetapi yang lebih dahulu pada hori
Kiamat. Dimana setiap umat diberi kitab sebelum kita dan kita diberi
(kitab) sesudah mereko- Inilah hari yang mereka berselisih padanya.

Besok untuk orang4rang Yohudi dan lusa untuk orong-orang

Nasrani."

i.r;j Li'r *x- e'; r(: t",F,,, p-., "f *
3487. *Setiap muslim aoU* ,rrro, tujuh hari, 

'ado 
satu hari

dimana dia mencuci [membersihkanJ rambut dan badannya."

'r".
Gtf*t yh, * 4, f ^-?nt ,a.,
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3488. Dari Amr bin Murrah, aku mendengar Sa'id bin Al

Musayyab berkata: Muawiyah bin Abi Sufyan datang ke Madinah

pada kali terakhir kedatangannya. Dia berkhutbah, lalu mengeluarkan

segenggam rambut seraya berkata, "Aku tidak pernah mengira bahwa

ada seseorang melakukan hal ini selain orqng-orang Yahudi.

Sesungguhnya Nabi SAW telah menamainya az-zuur. " Yakni

menyambung rambut.

Riwayat ini dinukil pula oleh Ghundar dari Syu'bah.

Keterangan Hadits:
Keempat belas, hadits yang berkenaan dengan bani Israil, yaitu

hadits Abu Hurairah tentang kisah wanita yang menyusui anaknya,

lalu anak itu berbicara. Hadits ini telah disebutkan ketika

membicarakan kisah Isa putra Maryam. Periwayat bernama Abd yang

disebutkan pada sanad hadits di tempat ini adalah Al A'raj.
Kelima belas, hadits Abu Hurairah RA tentang kisah wanita

yang memberi minum anjing.

W- (Berkeliling). Berasal dari kata 'athaafa'. Dikatakan

'athaftu bisyai", yakni aku terus-menerus melewati sesuatu.

6s. (Sumur). Rakiyyah adalah sumur, baik yang sudah disusun

batu pada dindingnya ataupun yang tidak. Namun, sumur yang belum

disusun batu padanya disebut juga jubb atau qaliib. Ia tidak

dinamakan bi'r hingga diberi batu pada dindingnya. Sebagian

berpendapat bahwa ar-rakiy adalah sumur sebelum diberi batu, dan

bila sudah diberi batu maka dinamana thuwaa.

ti

i
{
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d
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i
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/. tfrtotr.rr). Maksudnya, wanita pelacur. Namun, kata ini

kadang juga digunakan untuk wanita budak secara mutlak (yakni baik
pelacur ataupun bukan).

U3i 6tpotunya). Yakni sepatu boot. Namun, ada juga yang

mengatakan bahwa muuq adalah sesuatu yang dipakai di atas sepatu.

t4 'P (Diampuni untuknya). Dalam riwayat Al Kasymihani

diberi tambahan, yr 4 (Dia diampuni karena perbuatan itu). Hadits

ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang minuman. Hanya saja di

tempat itu 
-sebagaimana 

halnya dalam pernbahasan tentang

bersuci- bahwa yang memberi minum adalah seorang laki-laki. Oleh

karena itu, kemungkinan kisah ini terjadi lebih dari satu kali. Masalah

lain yang berkaitan dengan hadits ini telah saya kemukakan pada

pembahasan tentang minuman,

Keenam belus, hadits Muawiyah RA ketika menunaikan haji.

e eO (Pada tohun dia menunaikan haji). Dalam riwayat Sa'id

bin Musayyab yang dikutip pada bagian akhir bab di atas

disebutkan, t|ti zii t'i (Terakhir kati dia datang [untuk

menunaikan haji). Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa kejadian itu
berlangsung pada tahun 51 H, dan ia adalah haji terakhir yang dia

lakukan selama masa pemerintahannya.

aZ3',Slfll (Dia mengambil segenggant rambut). Kata qushshah

artinya rambut ubun-ubun.

\f'ir[L Gi (Dimana ulama-ulamq kamu). Pernyataan ini

memberi asumsi bahwa ulama saat itu semakin sedikit, dan

kenyataannya memang demikian, sebab sebagian besar sahabat telah

meninggal dunia. Seakan-akan Muawiyah melihat orang-orang awam

melakukan perbuatan tersebut. Maka dia bermaksud mengingatkan

para ulama atas kelalaian mereka dalam mengingkarinya.

Kemungkinan sikap sebagian sahabat dan tabi'in yang tidak
nrelakukan ;rengingkaran, lebih didorong oleh anggapan bahwa
pert.ruatan tersebut tidak haram, karena larangan dalam hadits tersebut
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dipahami dalam konteks tanzih (menjauhi hal-hal yang tidak

baiklditrenci), atau mereka tidak mengingkarinya karena menghindari

kekerasan penguasa masa itu, atau khawatir dianggap menentang

pemerintah. atau bisa juga hadits Nabi SAW belum sampai kepada

meleka, atau sebagian mereka telah mendengar hadits itu, tetapi

belum sempat menerapkannya hingga Muawiyah mengingatkannya.

Semua alasan ini mungkin dijadikan sebagai legitimasi bagi para

ulama yang ada saat itu.

Adapun perkataan Muawiyah, "Dimana ulama-ulama kamu",

barangkali diucapkan olehnya pada selain khutbah jum'at, dan

kebetulan yang hadir bukan termasuk ahli ilmu. Oleh karena itu, dia

mengatakan, "Dimana ulama-ulama kamu". Sebab pembicaraan ini
dalam konteks pengingkaran, dimana dia tidak ditujukan kecuali

kepada mereka yang mengetahui hukum dan mengakuinya.
-'.- a

e:it:; tiiiSt ;a. ,hrlt ;lr Lltl 6l lSesungguhnya boni Israil

menjadi biroro t rtito' kaum wanita mereka menggunakannya).

Pernyataan ini memberi asumsi bahwa perbuatan tersebut haram bagi

bani Isra'il. Ketika mereka melakukannya, maka hal itu menjadi sebab

kebinasaan mereka. Ditambah lagi dengan pelanggaran-pelanggaran

mereka yang lain. Masalah ini akan dijelasakan pada pembahasan

tentang pakaian.

Ketujuh belas, hadits Abu Hurairah RA tentang para

mu ha dd at s un di kalangan umat-umat terdahulu.

tt;:GJ f\t q # * gts s'031 lsesungguhnya telah

terdahulu sebelum kamu daripada umat-umat orang-orang yang

muhaddatsun). Masalah ini lebih detil akan dijelaskan pada bagian

tentang keutamaan Umar. Di tempat itu akan disebutkan bahwa

mereka berasal dari bani Isra'il.

e :y qi ei( bf 'a11'j (Dan sesungguhnya jika ada diantara

umqtku ini yang seperti mereka). Dalam riwayat Abu Daud Ath-
Thayalisi dari Ibrahim bin Sa'ad disebutkan, '&Vi ,;i eog olif)
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(Dan sesungguhnya jika ada pada umatku ini salah seorang di antara

mereka).

?Ut U k 't$ lUata sesungguhnya dia adalah Umar bin

Khaththab). Demikian Nabi SAW mengucapkan sabdanya atas dasar

prediksi. Seakan-akan saat itu beliau belum mengetahui bahwa apa

yang dikatakannya benar-benar akan terjadi. Sebab apa yang

diprediksi oleh Nabi SAW terhadap Umar bin Khaththab telah

menjadi kenyataan. Bahkan hal serupa terjadi pula pada selain Umar

bin Khaththab.

Kedelapan belas, hadits Abu Sa'id Al Khudri tentang seorang

laki-laki yang membunuh 100 orang. Hadits ini diriwayatkan oleh

Imam Bukhari melalui Abu Ash-Shiddiq An-Naji. Sementara dalam

riwayat Imam Muslim dinukil dari Mu'adz, dari Syu'bah, dari

Qatadah, bahwa dia mendengar Abu Ash-Shiddiq An-Naji. Adapun

nama Abu Ash-Shiddiq adalah Bakar, dan nama bapaknya adalah

Amr, atau Qais. Dia tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhari

selain hadits ini.

,yj'U.t?i q e tst? (Pernah ada di kalangan bani Israil

seorang lakiJoki). Saya belum menemukan keterangan tentang nama

laki-laki yang dimaksud, dan tidak pula nama seorang pun di antara

mereka yang disebutkan dalam kisah itu. Imam Muslim memberi

tambahan dalam riwayatnya dari Hisyam, dari Qatadah, *1 V',:U
.+rlr ,*',Si;i(li ..p'f (Dia menanyakan penduduk bumi yang paling

berilmu. ditunifukkan seorang rahib kepadanya)

ini memberi

isyarat bahwa peristiwa dalam hadits di atas terjadi setelah Isa AS

diangkat ke langit. Karena sistem kerahiban adalah produk para

pengikut Isa AS seperti dinyatakan secara tekstual dalam Al Qur'an.

tlUS 'i (Baginya taubat?). Kata tanya pada kalimat ini sengaja

dihapus, dirnana seharusnya adalah; adakah taubat bagrnya?

Kemudian dalam kalirnat itu terdapat pengalihan dari orang pertama

tunggal keparla orang ketiga. Sebab sehamsnya kalimat itu berbunyi,
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"Adakah taubat bagiku?" Dalam riwayat Hisyam disebutkan, '031 ,Sus

ti* -i :f 'k *'*;;.')* Sa (Dia berkata, 'sesungguhnya ia relah

pnenth;tnuh 99 manu.sia, maka adakah taubat baginya?'). Lalu

ditambidrkan, i3 ,9.'Jt3'r f.b t3 e "Si ,,\\\ ,Yi *i U|SA 1
-.o r,. ' ... t.o. J1o I .e;.'lr Gs '^* J"p (Kemudian ia menanyakan penduduk bumi yang

paling berilmu, maka ditunjukkan kepadanya seorong takiJaki

berilmu. LakiJaki tersebut berkata, 'siapakah yang menghalangi

antara dirinya dengan taubat'?).

$?') 13 4'i c-j' ,y't 'i 'J\it 
(Seorang lakiJaki berkata

kepadanya, "Datangilah.kampung ini dan ini"). Dalam riwayat

Hisyam disebutkan , '+\i J\q'; r) ,;.[;ir .rllti 3,r ,liii Aui q.;'o\i

o'lr i$3 eui i-Pt 
''ib. o'ii rst ,? }Wi ,:', '"?\1 qy (Karena

sesungguhnya di sana terdapqt manusia-manusia yang menyembqh

Allah, maka sembahlah Allah bersama mereka, dan jangon kembali ke

negerimu, karena sesungguhnya ia adalsh negeri yang buruk. Laki-

laki itu berangkat dan ketika beroda di pertengahan jalan, dia

didatangi oleh malaikat maut). Kemudian saya menemukan nama

kedua kampung tersebut dalam hadits Abdullah bin Amr bin Al Ash

dari Nabi SAW, sebagaimana tercantum dalam kitab Al Mu jam Al
Kabir karya Ath-Thabarani. Dalam riwayat ini disebutkan bahwa

kampung yang baik bemama Nushrah, sedangkan kampung yang

tidak baik bernama Kufrah.

iO lUrto menjauh). Naa'a bisa berarti menjauh, dan bisa pula

berarti condong atau bangkit dengan susah payah. Dengan demikian,

maknanya ia condong ke negeri yang dituju. Inilah yang dikenal

dalam hadits tersebut. Kemudian sebagian periwayat menukil dengan

lafazh, fana'aa yang hanya memiliki satu arti, yaitu menjauh. Atas

dasar ini, maka maknanya adalah ia menjauh dari negeri yang

ditinggalkan. Namun, dalam riwayat Hisyam dari Qatadah terdapat

indikasi bahwa lafazh, ye) "A gluncondongkan dadanya) hanya

berasal dari periwayat. Sebab pada bagian akhir riwayat ini
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disebutkan, y:brrri b'j.Sr 66( tl..i 
^fi 

6'S\ ,';:-At'lrl'aSAiu lQaradah

berkata, Al Hasan berkata, disebutkan kepada kami bahwa ketika

didatangi oleh kematian, maka dia mencondongkan dadanya).
.. ,..,. i4i jibbtt (Berselisih padanya). Dalam riwayat Hisyam

terdapat tambahan, Uiril .ii,r Jf +;, y.ii *t; ,e ,z;1t'z3J'.)6 Lrv,

,:Jui';,';. tlt;t'g:i :i'* uy 
",*'l,u|,A';ut,p-'i'r1 7tnt't3&

(4J '# $( i6 qi jy f\\i G.v t4. (Mataikanahmat berkata,

'Ia datang dalam keadaan bertoubat menghadap dengan hatinya

kepada Allah'. Sementara malaikat adzab berkata, 'Sesungguhnya ia
belum pernah mengerjakan kebaikan sama sekali'. Maka datanglah

malaikat dalam bentuk monusia, dan ia ntenempatkannya di antara

mereka, lalu ia berkata, 'Ukurlah ontara dua negeri; ke negeri mona

yang lebih dekat maka ia digolongkan ke negeri itu').

GF oi 0.,16 Jl ?ttr u7'1ii (Allah mewahyukan kepada yang ini

agar menjorh' drn'kepada yong ini agar mendelrar). Maksudnya,

Allah mewahyukan kepada kampung tempat ia keluar agar menjauh,

dan kepada kampung yang dituju agar mendekat. Dalam riwayat

Hisyam disebutkan, 3ri( \rir urlli J eii i\:*i t*ri| (Mereka

mengukurnya dan ternyata dia lebih iekat kepada negeri yang dia
tuju).

'd '.ali ,-h a|ii (Lebih dekat sattt jengkal maka diampuni

urtrknyo). nuiu* riwayat Mu'adz dari Syu'bah disebutkan, 'q F*t
'elri (Uoto dia dijadikan sebagai penduduk negeri itu). Lalu dalam

riwayat Hisyam disebutkan ,'t;Llt iK* 
":bi6 

(Maka ia diambil oleh

malaikat rahmat).

Pelaiaran yans dapat diambil
Dalam hadits ini terkandung beberapa pelajaran yang sangat

berharga, di antaranya:
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1. Syariat taubat dari semua dosa-dosa besar sampai dosa karena

rnembunuh manusia, dan bahwasanya ketika Allah mengampuni

drisa pembunuh, maka Allah pula yang memberi jaminan atas

keridhaan orang yang dibunuh.

Seorang mufti {pemberi fatwa) terkadang salah dalam memberi

jawaban. Lalu sebagian ulama keliru ketika mengatakan bahwa

orang itu membunuh korban terakhir atas dasar takwil karena

mendapat fatwa tanpa dasar ilmu. Kekeliruan ini tampak dari

redaksi hadits yang mengindikasikan bahwa orang itu belum

mengetahui hukum. Buktinya, dia masih terus bertanya tentang

masalah yang dihadapinya. Motif pembunuhan korban terakhir

adalah karena si korban memberi fatwa bahwa taubat si

pembunuh tersebut tidak diterima. Alasannya, ia telah

membunuh banyak manusia tanpa alasan yang dibenarkan.

Maka dia pun membunuhnya karena fatwa yang disampaikan

sang korban sendiri. Karena fatwa itu memberi asumsi bagi

pelaku bahwa tidak ada lagi jalan keselamatan atas dirinya,

sehingga dia merasa putus asa dari rahmat Allah. Kemudian

Allah kembali merahmatinya dan dia pun menyesali

perbuatannya. Oleh karena itu, dia kembali bertanya tentang

j alan keluar dari permasalahannya.

Isyarat tentang minimnya kecerdikan sang rahib. Sebab menjadi

sepatutnya bagi dia untuk menghindar dari seseorang yang

terbiasa membunuh dengan tidak menentang kemauannya secara

terang-terangan. Kalaupun sang rahib mengetahui hukum secara

pasti bahwa taubat pembunuh tidak diterima, maka seharusnya

dia menggunakan kata-kata yang samar dan bisa dipahami lain.

apalagi bila hukum tersebut masih bersifat prasangka semata.

Para malaikat yang diwakilkan untuk urusan manusia terkadang

berselisih dalam menentukan status seseorang; apakah tergolong

orang taat atau pelaku maksiat. Mereka memperselisihkan

masalah itu hingga Allah memutuskan di antara mereka.

Keutamaan berpindah dari negeri tempat dia berbuat maksiat.

Karena menetap di negeri itu pada umumnya akan

2.

J.

4.

5.

,{b

$
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6.

7.

mengingatkannya kembali kepada masa lalu sehingga

membuatnya tertarik untuk mengulangi, atau karena dia akan

mendapati orang-orang yang membantu dan memotivasi dirinya

agar kembali ke masa silam. Oleh karena itu, pemberi fatwa

yang terakhir berkata kepada si pembunuh, "Jangan kembali ke

negerimu, karena sesungguhnya ia adalah negeri yang buruk."

Isyarat bahwa orang bertaubat hendaknya meninggalkan semua

keadaan pada masa-masa maksiat. Meninggalkan kebiasaan itu
lalu menyibukkan diri dengan urusan-urusan lain.

Keutamaan orang berilmu atas ahli ibadah. Sebab yang pertama

memberi fatwa bahwa taubat sang pembunnh tidak diterima

telah didorninasi oleh aktifitas ibadah. maka ia merasa apa yang

dilakukan pembunuh itu merupakan perkara yang sangat besar,

mengingat jumlah orang yang dibunuii sangat banyak. Adapun

orang kedua, ilmu lebih dominan pac. nya sehingga ia memberi

fatwa yang tepat dan memberi saran menuju jalan keselamatan.

Iyadh berkata, "Dalam hadits ini terdapat keterangan bahwa

taubat memberi manfaat bagi pelaku pembunuhan sebagaimana

ia juga bermanfaat bagi pelaku dosa-dosa lainnya. Meskipun

kisah ini tergolong syariat sebelum kita 
-dan 

kedudukannya

sebagai hujjah masih diperselisihkan- tetapi bagian ini bukan

termasuk yang diperselisihkan. Di antara dalil yang juga

berbicara mengenai masalah ini adalah firman Allah, ;d I ii,r tl
iei- ?.eUl iii 6 '-*s yr'!'-H"of 6esungguhnya Allah tidak

mengampuni dosa (seseorang) yang mempersekutukannya, dan

Dia mengampuni dosa-dosa selain itu bagi siapa yang

dikehendaki-Nya). Demikian juga hadits Ubadah bin Shamit

tentang larangan membunuh jiwa tanpa alasan yang dibenarkan,

serta larangan-larangan lainnya, maka beliau SAW bersabda, ji
'i.ib c\b if: lb \ib ,tb bl 1' J\ A?6 ,* gui q 'qbi

(Barangsiapa melakukan sesuatu daripada hql-hal iut maka

urusannya diserahkan kepoda Allah. Jika Dia menghendaki

8.
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niscaya Dia dapat mengampuninya, dan jika Dia menghendaki

niscayo Dia dapat menyiksonya). Hadits ini diriwayatkan Imam

Bukhari dan Imam Muslim.

-(aya (itrnu Hajar) berkata, dalil masalah itu dapat juga

disimpulkan dari kaidah dasar bahwa beban bagi umat ini lebih

ringan dibandingkan umat-umat terdahulu. Maka jika

disyariatkan bagi mereka penerimaan taubat pembunuh tentu hal

itu lebih patut lagi disyariatkan juga bagi kita. Masalah ini akan

dilanjutkan ketika membicarakan firman-Nya dalam surah An-

Nisaa' [4] ayat 93, iii ;'irin fi;A lJi|pV3 (Barangsiapa

membunuh jiwa yang ntukmin maka balasannya adalah

jahannam), dalam pembahasan tentang tafsir.

8. Hadits ini dijadikan dalil bahwa diantara malaikat ada yang

patut menetapkan keputusan apabila terj adi perseli sihan.

g. Hujjah bagi mereka yang memperbolehkan mengangkat

seseorang untuk menetapkan keputusan, dan jika kedua pihak

yang berselisih meridhai seseorang untuk memberi keputusan,

maka keputusan orang itu berlaku atas mereka. Perselisihan

mengenai masalah ini akan disebutkan pada pembahasan hadits

berikutnya.

10. Apabila seorang hakim mendapati bukti-bukti yang saling

bertolak belakang, maka hendaklah dia rnenggunakan faktor-

faktor luar untuk memilah bukti yang lebih akurat'

Kesembilan belas, hadits Abu Hurairah RA tentang kisah sapi

yang berbicara. Imam Bukhari menukil hadits ini dari AI A'raj dari

Abu Salamah, yang termasuk riwayat dari orang-orang yang setingkat.

Hadits ini diriwayatkan juga oleh Az-Zubri dari Abu Salamah, dan

penjelasannya akan disebutkan secara lengkap dalam pembahasan

tentang keutamaan.
o-,'-. t- I ' 

tt Ia-fi.AF ,y') E. {Ketika seseorang sedang menuntun seekor

sapi). Saya belum rnendapatkan keterangan tentang nama orang yang

dimaksud.
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(Tiba-tiba dia

menungganginya lalu memukulinya. Maka sapi berkata,

"sesungguhnya kami tidak diciptakan untuk ini"). Hadrts ini dijadikan

dalil bahwa hewan tidak boleh digunakan kecuali untuk hal-hal yang

lumrah. N amun, kemungkin an lafazh, " S e s un g gu hny a ka m i d i c ip t a ka n

untuk mengolah tanah", maknanya adalah tujuan umum dari

penciptaannya, dan bukan berarti fungsinya terbatas hanya untuk itu,

sebab ia bukanlah makna yang dimaksud menurut kesepakatan ulama.

Karena diantara tujuan penciptaan sapi yang telah disepakati adalah

disembelih, lalu dagingnya dimakan. Saya telah menyebutkan

perkataan Ibnu Baththal berkenaan dengan masalah ini dalam

pembahasan tentang Pertanian.

fr') -5, ;.i, si t* u:i jp ;,:ul (sasungguhnya aku percaya

terhodap t ot irf, aku, Abu Bakar, dan (Jmar). Hal ini dipahami bahwa

beliau SAW pernah mengabarkan peristiwa itu kepada keduanya, dan

keduanya pun membenarkannya. Atau Nabi SAW mengucapkan hal

ini karena apa yang beliau ketahui, bahwa keduanya akan

membenarkan kisah itu jika mendengarnya, tanpa ada keraguan

sedikitpun.

"j 6 61 (Keduanya tidak berada di tempat lra). Maksudnya,

keduanya tidak hadir di tempat dimana Nabi SAW bercerita.

Pernyataan ini berasal dari periwayat, dan kalimat ini tidak terdapat

dalam riwayat Az-Zuhri.

,yj q.3 (Dan ketika seseorang). Bagian ini berkaitan dengan

riwayat sebelumnya melalui sanad yang sama.

,f_ W'fut v,a (Wahai anda, engkau telah menyelamatkannya

dariku). Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan, ti'.ra.,it.(Dia telah

menyelamatkannya), yakni tanpa menyebutkan pelaku secara jelas.

"*.* * Lti, $:b ""r* *,n (Ali menceritakan kepadaku, Sufyan

menceritakan kepadaku, dari Mis'ar). Hal ini menunjukkan bahwa

Imam Bukhari menerima riwayat itu dari gurunya secara terpisah.

(t+. ",iA il $1 )l
:
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Kesimpulannya. Sufyan menukil hadits tersebut melalui dua

.sanrtrl; salah satunya dari Ab;i- Az-Zinad dari Al A'raj, dan satunya

lagi rlari Mis'ar dari Sa'ad bin lbrahim, keduanya dari Abu Salamah.

Pacla setiap jalurnya terdapat riwayat dari orang-orang yang berada

dalar-n satu tingkat. Karena Al A'raj satu tingkat dengan Abu Salamah

-seperti 
telah dijelaskan- dimana mereka pernah menerima riwayat

dari beberapa guru yang sama. Sementara Sufyan bin Uyainah satu

tingkat dengan Mis'ar. Dimana Sufyan pernah menerima riwayat

langsung dari sejumlah syaikh yang menjadi guru Mis'ar, khususnya

syaikh beliau yang bernama Sa',ad bin Ibrahim, meskipun Mis'ar lebih

tua dibanding SufYan.

Keclua puluh, hadits Abu Hurairah RA, "seorang lakiJaki

pernah membeli sebidang tanah dari lakiJaki lain." Saya belum

menemukan keterangan tentang nama laki-laki yang dimaksud, dan

tidak pula nama salah seorang yang disebutkan dalam kisah ini. Akan

tetapi dalam kitab Al Mubtada'karya Wahab bin Munabbih, bahwa

hakim yang memberi keputusan dalam kisah ini adalah Dawud AS.

Lalu dalam kitab Al Mubtada' karya Ishaq bin Bisyr disebutkan

peristiwa itu terjadi pada masa Dzulqarnain, dan yang memberi

keputusan adalah salah seorang hakim yang diangkat oleh

Dzulkarnaen sendiri. Namun, sikap Imam Bukhari cenderung

mendukung keterangan yang disebutkan oleh Wahab bin Munabbih.

Sebab dia menukil hadits ini di sela-sela pembicaraan tentang bani

Isra'il.

$tie (Sebidang tanah). Kata aqaar dalam bahasa Arab berarti

rumah dan tanah (seperti pekarangan, sawah, ladang, dan sebagainya).

Namun, sebagian mereka mengkhususkan dengan makna kurma.

Aqaar terkadang digunakan juga dalam arti perabot rumah yang

berharga. Iyadh berkata, "Aqoar adalah harta pokok. sebagian

mengatakan; rumah dan tanah. Sebagian lagi mengatakan; perabot

rumah yang berharga." Atas dasar ini maka menurutnya bahwa makna
, aqaar ' dalam hadits di atas masih diperselisihkan. Akan tetapi yang

dikenal dalam bahasa, kata itu mencakup semua makna yang
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disebutkan. Namun, yang dimaksud oleh hadits di atas adalah tanah

atau pemukiman. Bahkan makna ini disebutkan secara tegas dalam

hadits Wahab bin Munabbih.
-a*r5't, ,'iJut,Ul q i* :16 € tuJiit ,s'fir c;ir ,y")t +y

ij.ilr g{i l')'e\\\ * U-]*t d$ ltatu pembeli ntenemukan di tanah

yang dibelinya satu pundi berisi emas. Maka pembeli tanah itu
berkata, "Ambillah emosmu dariku, sesungguhnya aku hanya

membeli tanah darimu, dan aku tidak membeli emas"). Kalimat ini
sangat tegas menyatakan bahwa akad (transaksi) yang terjadi di antara

keduanya khusus tentang tanah. Maka penjual beranggapan bahwa

semua yang ada di tanah itu termasuk dalam akad tersebut. Namun,
pembeli beranggapan sebaliknya. Perbedaan yang terjadi di antara

mereka berada pada sisi ini. Keduanya tidak berselisih tentang bentuk
akad yang terjadi. .Iika masalah ini ditinjau berdasarkan syariat kita,
maka yang dijadikan pegangan adalah perkataan pembeli, dan emas

tersebut tetap berada dalam kepemilikan penjual.

Kemungkinan pula keduanya berselisih tentang bentuk akad
yang disepakati. Misalnya, pembeli berkata, "Tidak ada ketegasan

dalam akad tentang penjualan tanah dan apa yang ada di dalamnya,
bahkan akad berkenaan dengan penjualan tanah saja." Sementara

penjual berkata, "Bahkan dalam akad telah ditegaskan penjualan tanah

dan semua yang ada padanya." Maka hukum dalam masalah ini
adalah; keduanya bersumpah lalu pembeli mengembalikan tanah, dan

penj ual mengembalikan harganya.

Namun, semua itu dibangun berdasarkan makna zhahir lafazh,
bahwa dia menemukan pundi berisi emas di tanah tersebut. Akan
tetapi dalam riwayat Ishaq bin Bisyr bahwa pembeli membeli satu
pemukiman lalu membangunnya. Lalu ia mendapati di tempat itu
harta terpendam. Ketika penjual dipanggil untuk mengambilnya, maka

dia mengaku tidak pernah menyimpannya dan tidak pula
mengetahuinya. Kemudian keduanya berkata kepada hakim, "Utuslah
orang yang akan mengambilnya lalu pergunakan dimana engkau

anggap perlu." Namun, hakim juga menolak melakukannya.

TATHUL BAARI - 74I



Bila kejadiannya demikian, maka harta itu masuk kategon rikaz

(harta terpendam), dan dalam syariat ini dikenal dengan peninggalan

jahiliyah. Apabila diketahui ia disimpan oleh seorang muslim maka

disebutkan luqathah (barang temuan). Sedangkan bila tidak diketahui

asal usulnya, maka hukumnya sama seperti hukum harta yang hilang,

yaitu diserahkan ke Baitul Maal (kas negara). Barangkali dalam

syariat mereka tidak ada perincian demikian. Oleh karena itu, sang

hakim memutuskan seperti yang kita ketahui dari riwayat tersebut.

,psSt i) gl, 'J\5') (Orang yang memiliki tanah berkata).

Maksudnya, orang yang dahulunya memiliki tanah itu. Dalam riwayat

Ahmad dari Abdurcazzaq terdapat penjelasan kalimat tersebut.

Adapun lafazhnya, '"r"t\i 'A;;", r;,1 ,;o't\\ 7t;. 4$ iut lorang yang

menjual tanah berkata, 'Sesungguhnya aku telah nteniual tanah

kepadantu '). Sementara dalam naskah riwayat Imam Muslim terdapat

perbedaan lafazh. Mavoritas mereka menukil dengan lafazh, qit'Sut
'e't\i ,,s|s. (Orang yang menjual tanah berkata). Kata'syaraa' pada

ayat tersebut diartikan "menjual" bukan "membeli" sebagaimana

dikatakan Imam Ahmad. Namun, sebagian mereka menukil, gl' i,a
'e't\i ,spt lOrang yong membeli berkata). Kata"isytarca" umumnya

bermakna "membeli". Oleh karena itu, Imam Al Qurthubi
menganggap riwayat dengan lafazh seperti ini adalah tidak tepat. Dia

berkata, "Kecuali bila terbukti bahwa kata'isytaraa' adalah kata

bermakna ganda yang saling berlawanan (maksudnya, bisa bermakna

membeli dan dan bisa pula bermakna menjual), sebagaimana halnya

lafazh 'syaroa'. "

Para periwayat di atas disebutkan bahwa keduanya meminta

keputusan kepada seseorang. Bila dilihat secara lahiriah, maka artinya

keduanya mengangkat orang itu menjadi hakim di antara mereka.

Akan tetapi dalam hadits Ishaq bin Bisyr terdapat penegasan bahwa

orang yang menangani perkara mereka adalah hakim yang ditunjuk

oleh pihak pemerintah. Seandainya riwayat Ishaq terbukti akurat,

maka hadits di atas tidak dapat dijadikan hujjah oleh mereka yang
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memperbolehkan bagi pihak-pihak yang bersengketa, untuk
mengangkat seorang menjadi penengah (hakim) di antara mereka, lalu
keputusannya dianggap memiliki kekuatan hukum.

Masalah ini merupakan masalah yang diperselisihkan para

ulama. Imam Malik dan Syaf i memperbolehkannya dengan syarat,

orang yang ditunjuk memiliki kapasitas memadai untuk menjadi
hakim, dan hendaknya ia memberi keputusan berdasarkan kebenaran,

baik keputusannya sesuai dengan pandangan hakim di negeri itu
ataupun menyelisihinya. Hanya saja Imam Syaf i mengecualikan

masalah hudud (hukuman yang sudah ditetapkan dalam nash).

Sementara Abu Hanifah mempersyaratkan agar keputusannya tidak
menyelisihi pandangan hakim di negeri yang bersangkutan.

Menurut Al Qurthubi, kisah di atas tidak menunjukkan bahwa
orang tersebut telah menetapkan suatu hukum. Bahkan dia hanya

mendamaikan antara pihak yang bersengketa. Hal ini dia lakukan
setelah tampak bahwa hukum harta tersebut sama seperti hukum harta
yang hilang. Maka beliau berpendapat bahwa keduanya lebih berhak
daripada orang lain. Kemudian dia juga melihat adanya sifat wara'
dan kebaikan pada masing-masing pihak yang bersengketa. Untuk itu,
dia mengharapkan akan lahir keturunan yang baik dari mereka.

Namun, pernyataan Al Qurthubi dibantah Al Ghazali di kitab
Nashihat Al Muluk, bahwa keduanya mengajukan perkara kepada

Kisra (raja Persia). Kalau pernyataan ini terbukti benar, maka
terhapuslah semua pembahasan terdahulu yang berkaitan dengan

hukum dan pengambilan keputusan. Sebab tindakan orang kafir dalam
menetapkan suatu hukum tidak dapat dijadikan hujjah. Kemudian
dalam riwayat Abu Hurairah disebutkan, "sungguh aku telah melihat
bagaimana kami banyak berdiskusi di sisi Nabi SAW tentang siapa di
antara keduanya yang lebih amanah."

\"{t t;<)i (Apakah kalian berdua mempunyai seorang onak?).

Maksud pertanyaan ini adalah jenis, bukan person. Sebab mustahil
bila ada seorang anak dimiliki oleh dua laki-laki sekaligus. Dengan
demikian, artinya adalah apakah masing-masing dari kalian berdua
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mempunyai seorang anak? Ada pula kemungkinan kata 'walad'

dibaca 'wuld' atau'v'ild' yang merupakan bentuk jamak dari kata

'aulaad' (anak-anak).

i,Ab ..J, :f,j,.t;i jtt galah seorang mereka berkata, "Aku

mempunyqi anak laki-laki"). Dalam riwayat Ishaq bin Bisyr

dijelaskan bahwa yang mengucapkan perkataan ini adalah orang yang

membeli tanah.

o:u': ,i.t 6.€*ti ,* ,-*rt ,^,-SAt i#jr ri.(1 lNikahkanlah

anak laki-laki ini innfon anak'perempuan itu. Lalu na/kahkan emas

ini pacla keduanya dan bersedekahlah). Demikian kalimat ini

menggunakan bentuk jamak pada kata, 'ankihuu' (nikahkan) dan

lafazh,'anfiquu' (nafkahkan). Namun, pada kata, 'anfusihima' dan

'tashaddaqaa' justru menggunakan bentuk 'tatsniyah' (kata yang

menunjukkan makna dua). Barangkali rahasia perbedaan bentuk kata

ini adalah; bahwa pasangan tersebut belum diperkenankan

menggunakan harta secara mandiri. Sementara pernikahan keduanya

harus dihadiri oleh pihak lain disamping kedua wali, seperti dua orang

saksi. Demikian juga pemberian nafkah butuh kepada pembantu,

seperti seorang wakil.

Adapun penggunaan bentuk'tatsniyah' pada kata' anfusihima'

(diri keduanya), adalah sebagai isyarat akan kekhususan suami-istri

dalam hal itu. Penjelasan di.atas bahkan telah diindikasikan oleh

riwayat Ishaq bin Bisyr, JCir rjio 'c. 6\k'J l.i'i' dl ,4 (!i.t Li? q\'.

y, )ry dA:. 
6 Adl Uiit: (Pergilah kalian berdua, nikahkan anak

perempuanmu dengan qnak laki-laki orang ini, lalu siapkah

kebutuhan keduanya dari harta ini, kemudian serahkan sisanya untuk

kehidupan keduanya).

Sedangkan penggunaan bentuk 'tatsniyah' pada kata

'tashaddaqaa' (bersedekahlah kalian berdua), adalah sebagai isyarat

agar keduanya langsung melakukannya tanpa perantara, karena yang

demikian mengandung keutamaan. Disamping itu, bersedekah adalah

perbuatan suka rela dan tidak bisa dilakukan kecuali oleh orang yang
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rasyid (dewasa dan cerdas), dan lebih tidak diperbolehkan lagi bila

dilakukan oleh orang yang tidak mempunyai hak milik atas harta yang

disedekahkan. Dalam riwayat Imam Muslim disebutkan, & ry,t
&Jt (Naftahkanlah harra itu untuk diri kalian berdua). Akan tetapi

versi di atas lebih tepat.

Kedua puluh satu,hadits Usamah binZaid tentang tha'un, dan

akan dijelaskan pada pembahasan tentang pengobatan. Adapun

maksud penyebutannya di tempat ini terdapat pada lafazh, ;rL';Ur
U:"1 q. e'S-tl lrha'un adolah adzab vang dikirim kepada bani

Israil). Namun, riwayat pada bab di atas menggunakan lafazh 'rijs'
(kotoran) sebagai ganti lafazh 'rijz' (adzab), dan lafazh yang lebih

akurat adalah 'rijz'. Lalu Al Qadhi mendudukkan riwayat yang

menggunakan lafazh 'rys', bahwa ia dapat pula berbentuk siksaan.

Sementara Al Farabi dan Al Jauhari dengan tegas menyatakan bahwa

'rijs' artinya adzab.

: ttqlr Fqf-- ) '..:a3r i:'SC .y tttitr-f 'N (Jangantah

kalian keluar karena lari darinya. Abu An-Nadhr berkata, 'Hendaklah

kalian tidak keluar kecuoli untuk lari darinya ). Maksudnya, bagian

awal adalah riwayat Muhammad bin Al Munkadir, sedangkan bagian

terakhir adalah riwayat Abu An-Nadhr. Mengenai riwayat Muhammad

bin Al Munkadir tidak ada permasalahan. Namun riwayat Abu An-

Nadhr dengan lafazh, : t:ttt 1l &f 1 (Hendaklah kalian tidak

keluar kecuali untuk lari darinya), seperti di tempat ini cukup musykil

dijelaskan. Tapi riwayatnya yang dikutip oleh mayoritas periwayat

dengan lafazh, y ,:)tl:tt &f 1 (Tidaklah kalian keluar melainkan

lari darinya), juga tidak ada kemusykilan.

Iyadh berkata dalam Syarh Al Bukhari, "Kebanyakan periwayat

kitab Muwaththa' menukil dengan lafazh,'firaorun', dan maknanya

cukup jelas, yakni penyebab kalian dilarang keluar dari negeri yang

terjadi tha'un (wabah) di dalamnya adalah lari darinya, bukan maksud

yang lain. Sebab keluar untuk melakukan safar (perjalanan jauh) dan
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'-

tujuan-tujuan mubah diperbolehkan. Makna ini selaras pula dengan

riwayat lain, i), frtT fti'y,; ti lJongonlah kalian keluar (dari negeri

itu) kareno lori darinya [tha,un). Sementara sebagian periwayat

menukil dengan lafazh, yt')ti:Jl(Kecuali karena lari darinya).

Dia juga berkata, "Ibnu Abdil Barr berkata, 'Riwayat ini dinukil

dengan dua versi, dan mungkin perbedaan versi tersebut berasal dari

Imam Malik'. Menurut ahli bahasa bahwa penempatan kala 'illa'
(kecuali) dalam kalimat ini setelah kalimat negatif, berfungsi untuk

menetapkan sebagian yang dina{ikan sebelum keluar. Seakan-akan

kalimat itu melarang seseorang keluar dari suatu negeri yang dilanda

tha'un (wabah) kecuali untuk melarikan diri darinya. Akan tetapi,

makna ini menyalahi maksud hadits. Sebab larangan tersebut khusus

bagi mereka yang keluar dalam rangka melarikan diri dari tha'un,

bukan mereka yang keluar untuk tujuan lain'"

Iyadh berkata, "sebagian ulama berpandangan bahwa kata'illa'

berfungsi untuk menerangkan keadaan dari kalimat pengecualian, dan

maknanya adalah; Janganlah kalian keluar jika untuk melarikan diri'

Iyadh berkata, "sebagian periwayat kitab l/ Muwaththa' menukil

dengan lafazh,'tr17\'$l:i 'J. Nu*ur, kala'ifraar' di tempat ini

berarti kekeliruan dan kesalahan dalam berbicara. Tapi dalam kitab l/
Masyariq disebutkan, 'Mungkin huruf hamzah pada kata itu berfungsi

membentuk kata kerja aktif. Dikatakan, 'afanahu kadza min kadza'

(ia lari karena hal itu dari tempat ini). Di antala penggunaan kata ini

terdapat dalam sabda beliau SAW kepada Adi bin Hatim, '!11i,ri lf

,s'i 6 ilt t.ii O, (Sungguh tidak ada yang membuatmu lari dari hal ini

kecuali apa yong engkau lihat). Dengan demikian, makna hadits di

atas adalah; Janganlah keadaannya yang membuat orang lari

mengeluarkan kalian. Tapi menurut Al Qurthubi dalam kitab Al

MuJhim bahwa riwayat ini tidak benar, sebab tidak boleh dikatakan

'afarra', bahkan yang benar adalatr 'foraro'."
Iyadh juga berkata, ..Menurut sekelompok ulama bahwa

masuknya kata'illa'dalam kalimat ini merupakan kesalahan. Bahkan
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sebagian mereka mengatakan kata tersebut hanya sebagai tambahan
(untuk memberi penekanan), dan konon kata ini bisa juga digunakan
sebagai tambahan dalam suatu kalimat sebagaimana halnya kata'laa'.
Sebagian lagi mengatakan kata 'illa' pada kalimat tersebut bermakna
penetapan bukan penafian. Akan tetapi pendapat yang mengatakan
bahwa kata itu sebagai tambahan nampaknya lebih tepat."

Al Karmani berkata, "Menggabungkan perkataan Ibnu Al
Munkadir, 'janganlah kalian keluar karena lari darinyal dengan
perkataan Abu An-Nadlv, 'hendaklah kolian tidak keluar kecuali
untuk lari darinya', adalah perkara yang sangat rumit. Karena secara

zhahir keduanya saling bertentangan." Kemudian Al Karmani
menjelaskan permasalahan ini dengan mengemukakan beberapa
pendapat, di antaranya:

Pertama, periwayat bermaksud menjelaskan bahwa Abu An-
Nadhr menafsirkan kalimat, 'jangan kalian keluar', dengan arti
pembatasan, yakni keluar yang dilarang adalah sekadar melarikan diri,
dan bukan untuk tujuan lain. Maka perkataan Abu An-Nadhr
merupakan penafsiran alasan pelarangan tersbut, bukan bermakna
larangan.

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa pandangan ini sangat jauh dari
kebenaran, karena konsekuensinya bahwa kalimat tersebut berasal dari
Abu An-Nadhr yang dia ucapkan setelah menukil riwayat, dan bahwa
riwayatnya sama dengan lafazh riwayat Ibnu Al Munkadir. padahal

makna awal yang dipahami dari riwayat tersebut menyelisihi
konsekuensi ini.

Keduo, sama seperti yang pertama, hanya saja keterangan
tambahan dinyatakan berasal dari Nabi SAW, dan periwayat telah
menukil dua versi sekaligus, lalu penafsiran yang dimaksud juga
berasal dari Nabi SAW.

Ketiga, kata 'illa' pada kalimat tersebut adalah sebagai
tambahan, tetapi disyaratkan bahwa kata ini benar-benar sebagai

tambahan dalam percakapan orang Arab.
Kedua puluh dua, hadits Aisyah tentang tha'un, yang akan

dijelaskan pula pada pembahasan tentang pengobatan.

r-
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Kedua puluh tiga, hadits Aisyah RA tentang kisah wanita

makhzumiyah yang mencuri. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang huduud (hukuman yang telah ditentukan dalam

nash). Imam Bukhari menukilnya di tempat ini dengan lafazh, |lJj,i t:Y

F$ U ,r-l' (Sesungguhnya yang membinasakan orang-orang

sebelum kamu). Lalu pada sebagian jalur periwayatannya disebutkan,

tj€ 'prrl. 
E bt (Sesungguhnya bani Israil biasanya...). Kalimat

inilah yang selaras dengan masalah di tempat ini. Adapun penjelasan

hadits secara detil akan disebutkan pada pembahasan mendatang.

Kedua pulult empat, hadits Ibnu Mas'ud RA tentang larangan

berselisih dalam hal bacaan. Penjelasannya akan disebutkan pada

pembahasan tentang keutamaan Al Qur'an.
Kedus puluh lima, hadits Abdullah bin Mas'ud tentang kisah

seorang nabi yang dizhalimi oleh kaumnya.
,.,.ia ttoa t...ip\bil:ri i.ra,e\r\q #*t ioh,"bU, jt pi jk

(Seakan-akan aku melihat kepada Nabi SAll saat menceritakan

seorang nabi di antara para nabi yang dipukuli oleh kaumnya hingga

berdarah). Saya (lbnu Hajar) belum menemukan keterangan yang

tegas tentang nama nabi yang dimaksud. Namun, ada kemungkinan

dia adalah Nabi Nuh AS. Ibnu Ishaq menyebutkan dalam kitab Al
Mubtada', dan dinukil oleh Ibnu Abi Hatim dalam tafsir surah Asy-

Syu'araa' dari jalur Ishaq, dia berkata , |& i i' f '* 'di'1 ',i eo
i,ls osi tty * ,;d" ;- '^$,xi y,1*5" ryis 9'i ?'l,'01 ie,t; i{r "'6Ut

oW"'1 ';4y ,iF, *t "naui loireritakan kepodaku oleh orang yang

tidak aku tuduh berdusta, dari Ubaid bin Umair Al-Laitsi,
sesungguhnya telah sampai kepadanya, bahwa kaum Nuh terkadang

memukuli beliau dan mencekiknya hingga pingsan. Apabila telah

sadar moka beliau berdoa, 'Ya Allah, berilah ampunan untuk kaumku,

kar e n a s e s un gguhny a mer e ka t idak me n ge t ahui').
Saya (lbnu Hajar) katakan, apabila riwayat tadi shahih, maka

dipahami bahwa hal itu berlangsung pada awal dakwah beliau AS.
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Adapun setelah beliau putus asa terhadap kaumnya, maka beliau pun

berdoa sebagaimana disebutkan dalam firman Allah surah Nuuh [711

ayat26, f;ri; al6Jr 4 ,F\\t 'b 
|fi'l '+t (walxai Tuhanku, janganlah

Engkau biarkan seorang pun di antara orang-oran7 kafir itu tinggal

di permukaan bumi). Setelah menukil hadits di atas, Imam Muslim

menyebutkan hadits bahwa Nabi SAW bersabda pada perang Uhud,

'&'e't tit {j 4AW (Bagaimana bisa selamat suotu kaum yang

telah melukai wajah nabi mereka), maka Allah menurunkan firman-

Nya dalam surah Aali Imraan [3] ayat l2S,;:e /\t q |!) 'd Qidak

ada sedikitpun campur tanganmu dalam urusan mereka itu). Atas

dasar ini maka menurut Al Qurthubi -seperti 
akan disebutkan-

bahwa Nabi SAW adalah orang yang bercerita dan sekaligus sebagai

tokoh yang diceritakan. Adapun An-Nawawi berkata, "Nabi yang

dikisahkan oleh beliau SAW adalah salah seorang nabi yang

terdahulu. Namun, kejadian serupa telah menimpa pula pada Nabi kita

SAW saat perang Uhud."

*'t C ?:r)t C-X"'g11Oon dia mengusap darah dari waiahnya).

Kemungkinan setelah Nabi SAW mengalami peristiwa seperti itu,

maka beliau menceritakan kepada para sahabatnya, bahwa hal serupa

pernah menimpa nabi sebelumnya. Kejadian yang dimaksud menimpa

Nabi SAW saat perang Uhud, ketika wajah beliau SAW terluka dan

darah mengalir di wajahnya. Dalam kondisi demikian, beliau

menceritakan kisah nabi tersebut untuk menenangkan hati para

sahabatnya. Namun, Al Qurthubi mengemukakan pendapat yang

cukup ganjil. Dia bekata, "sesungguhnya Nabi SAW adalah orang

yang bercerita dan sekaligus tokoh dalam cerita". Menurutnya,

seakan-akan hal itu telah diwahyukan kepada beliau sebelum terjadi,

dan tidak pula disebutkan nama nabi yang dimaksud. Tapi ketika

kejadian dalam kisah menimpa beliau, maka diketahui bahwa yang

dimaskud adalah beliau SAW sendiri.

Saya (lbnu Hajar) katakan, pemyataan Al Qurthubi tidak selaras

dengan sikap Imam Bukhari yang menempatkan hadits ini pada
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pembahasan tentang bani Isra'il. Oleh karena itu, harus dipahami

bahwa nabi yang dimaksud adalah salah seorang nabi dari kalangan

bani Israil. Dalam Shahih lbnu Hibban dari hadits Sahal bin Sa'ad

disebutkan,i'Ait-l iliP ,t?,'*t nl,i ,j,i'*') y il' *& uJr ti
(Nabi SAW berdoa, 'Ya Allah, berilah ampunan kepada kaumku,

karena sesungguhnya mereka tidak mengetahui'). Ibnu Hibban

berkata, "Makna doa ini 
-yang 

beliau SAW ucapkan pada perang

Uhud ketika wajahnya terluka- adalah, 'Berilah ampunan untuk

mereka atas dosa mereka yang telah melukai wajahku'. Bukan berarti

mendoakan ampunan atas mereka secara mutlak. Sebab bila demikian

niscaya akan dikabulkan. Apabila dikabulkan niscaya mereka akan

masuk Islam semuanya." Demikian pernyataan Ibnu Hibban. Seakan-

akan dia membangun pandangannya atas asumsi yang tidak

membolehkan sebagian doa Nabi SAW tidak lansung menjadi

kenyataan dalam sebagian peristiwa. Padahal asumsi ini kurang tepat,

sebab telah dinukil dari Nabi SAW, beliau bersabda, ,f , ;*t 4.rlti
i:t-rj lOio memberiku dua perkara dan mencegah satu perkara).

Hadits ini akan disebutkan lagi pada tafsir surah Al An'aam.

Kemudian saya menemukan dalam Musnad Ahmad dari jalur

Ashim, dari Abu Wa'il keterangan yang menolak penafsiran dari Al

Qurthubi. Riwayat ini juga menginformasikan p€rang, dimana

Rasulullah SAW mengucapkan sabdanya itu, 4li iil' -,l2 yt J'.:)'e
y fr' * y' Jbi'Jti,'Jt * rj;'$a'Su zsr?iu f i.{b rY"3

'#"'F=t ,'oht: 6;.rgi yj dL hi "* rtr k. y' :f q t:# b\ *3
'l)i ;4,I' ip j6 j\t or:"tti-,J HF q?,'ryt'q') :Jfr') if ,t tut
'&1, 

,#"'^{# '#- *'t y ilt ub ,1tr )*: it (nosututtah SAW

membagi harta rampasan perang Hunain di Ji'ranah, lalu orang-

orang pun berdesakan berkerumun di sekitarnya. Maka beliau

bersabda, 'sesungguhnya seorang hamba di antara hamba-hamba

Allah, diutus oleh Allah kepada kaumnya, nomun mereka

mendustakannya dan melukainya. Maka dia mengusap darah dari
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wajahnya dan berkata, 'Ya Allah, berilah ampunan untuk kaumku,

knrena sesungguhnya mereka tidak mengetahui'." Abdullah berknta,

"seakon-akan aku melihat kepado Rasulullah SAW ketika mengusop

dahinya menc eritakan laki-laki ters ebut" .).

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa perkataan Abdullah tidak

berkonsekuensi bahwa Nabi SAW mengusap wajahnya yang berdarah,

bahkan secara lahiriah beliau hanya memperagakan perbuatan nabi

tersebut saat mengusap darah dari dahinya. Dari sini jelaslah

kesalahan perkataan Al Qurthubi.
Kedua puluh enam, Kedua puluh tuiult, dan Kedua pulult

delapan masing-masing berasal dari Abu Sa'id, Hudzaifah, dan Abu

Hurairah, tentang kisah laki-laki yang berwasiat agar dibakar setelah

meninggal. Imam Bukhari menukil hadits ini melalui beberapa jalur,

dan telah disebutkan pula pada pembahasan terdahulu --dalam bab

tentang bani Israil- melalui jalur lain, maka di tempat ini saya akan

menyebutkan seluruh faidahnya.

Pada jalur pertama, Imam Bukhari menukil hadits ini melalui

Qatadah, dari Uqbah bin Abdul Ghafir. Kemudian pada jalur

berikutnya ditegaskan bahwa Qatadah telah mendengar langsung dari

Uqbah. Adapun Uqbah yang dimaksud adalah Al Azdi Al Bashri. Dia

tidak memiliki riwayat dalam Shahih Bukhori selain hadits ini, dan

satu riwayat lagi yang telah disebutkan pada pembahasan tentang

perwakilan. Lalu jalur periwayatan Mu'adz yang dikutip Imam

Bukhari di atas, telah dinukil melalui sanad yang maushul oleh Imam

Muslim, dari Ubaidillah bin Mu'adz Al Anbari, dari bapaknya.

?ttt iil (Attah memberinya harta yang banyat). Kata 'raghasa'

artinya harta yang banyak. Dikatakan bahwa kata 'raghasa' blla
dikaitkan dengan sesuatu, artinya pokok sesuatu itu. Kemudian dalam

riwayat Imam Muslim disebutkan , ?ttt i;ir. Tapi menurut Ibnu At-Tin

riwayat dengan lafazh ini tidak benar, dan jika benar 
-yakni 

dari segi

periwayatan- maka seakan-akan lafazh yang dimaksud adalah 'A'i

yang bermakna harta. Demikan pernyataan Ibnu At-Tin. Ada pula

kemungkinan versi riwayat Imam Muslim diartikan, "menjadikannya
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sebagai pemimpin". Makna ini dapat timbul bila huruf hamzah pada

kata itu diberi tasydid. Berdasarkan pandangan ini maka makna hadits

tersebut adalah, "Allah menjadikannya sebagai pemimpin dengan

sebab hartanya."

\13-i1J,'Al',515 (Uqbah berkara kepada Hudzaifah). Dia adalah

Uqbah bin Amr, Abu Mas'ud Al Anshari Al Badari.

,;.i E3:lt (Musa menceritakan kepada kami). Dia adalah Musa

bin Ismail At-Tabudzaki. Dalam riwayat Al Kasymihani disebutkan,

"Musaddad menceritakan kepada kami." Akan tetapi Abu Dzar

cenderung membenarkan riwayat mayoritas yang menyatakan riwayat

tersebut dari Musa. Ini pula yang ditegaskan Abu Nu'aim dalam kitab

Al Mustakhraj. Baik Musa maupun Musaddad sama-sama menerima

riwayat itu dari Abu Awanah. Akan tetapi yang tepat di tempat ini

adalah Musa. Sebab riwayat Musaddad telah dinukil sebelumnya oleh

Imam Bukhari, lalu pada bagian akhir dia menjelaskan bahwa Musa

telah menyelisihi Musaddad padalafazh, ?t: l't- Q.(Hari yang bertiup

angin kencang), dimana dalam riwayat Musaddad disebutkan dengan

lafazJn,\6 lt, 
(Hari yang panas). Redaksi riwayat Musa selengkapnya

telah dikutip pada awal pembahasan tentang bani Israil dengan lafazh,

t;t, r1'7- t"lphi gerhatiknnlah hari yang bertiup angin kencang). Kata

'raqhon' artinya angin yang bertiup dengan kencang. Terkadang

digunakan pula dengan makna tempat yang dilintasi angin kencang.

Al Jauhari berkata, "Youmu raahin artinya hari yang bertiup angin

kencang. Adapun bila anginnya bertiup perlahan maka disebut 'lr-
Riih'." Sementara A1 Khaththabi berkata,"Yaumu raahin artinya hari

yang berangin. Seperti dikatakan,'raiulu maalin ', yakni laki-laki yang

memiliki harta."

Adapun lafazh pada riwayat di atas, "fii yaumi foaarin" (pada

hari yang berangin). Menurut Ibnu Faris bahwa kata'fuaarin' artinya

angin yang bertiup dan mengeluarkan bunyi, seperti suara unta. Hal

ini telah ditegaskan Abu Al Jiyani. Hanya saja salah seorang ulama

muta'akhirin menduga bahwa perkataan Abu Ali Al Jiyani berkenaan

75,2 - FATIIUL BAARI



dengan riwayat pada bagian awal bab tentang bani Isra'il. oleh karena
itu, dia mengkritik Al Jiyani, bahwa tidak ada di tempat itu selain
riwayatnya dari Musa bin Ismail, dan memang demikian. Akan tetapi
maksud Al Jiyani adalah yangadadi tempat ini.

gf ip t$:r, @bdul Malik menceritakan kepada kami). Dia
adalah Abdul Malik bin Umair (yang disebutkan pada sanad
sebelumnya. Maksud Imam Bukhari adalah untuk menjelaskan bahwa
Abdullah Malik telah meriwayatkan melalui sanad ini seperti riwayat
sebelumnya, kecuali pada kata 'raafuin'. Hal ini menunjukkan
kesalahan mereka yang menyebut riwayat pertama dengan lafazh,
'raahin' seperti dilakukan As-Sarakhsi. Lalu Abu Al Walid
meriwayatkan dari Abu Awanah, ,-ietb g": e (pada angin yang

bertiup kencang). Riwayat Abu Al walid diriwayatkan Imam Bukhari
pada pembahasan tentang kelembutan hati.

* tb J.U h o'g (Pernah oda seorang laki-laki

menzhalimi dirinya). Dalam hadits Hudzaifah terdahulu disebutkan
bahwa dia adalah seorang penggali kubur. Sementara dalam riwayat
yang akan disebutkan pada pembahasan tentang kelembutan hati
dikatakan bahwa dia berburuk sangka terhadap amalannya.
Disebutkan juga bahwa dia tidak pemah melakukan kebaikan.
Perbedaan para ulama dalam mendudukkan hadits ini akan dinukil
ditempat itu. Sementara dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, 'Vi "ol

'# oU (Bahwasanya seorong taki-laki sebelum kalian).

4:!ts { 4F, j ,g!f6 'c: si ri1 ltpabrta aku tetah

meninggal maka bakarlah aku, kemudian tumbuklah aku, kemudian
tebarkanlah aku). Dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, ,1: 4 'Jul

c.x s$ |6 tr' ;,u;li't ;9 ,iu ,7t 'p,rj6 spJ * it Li ,.*
G}it j g:y,1't j gtf6 (Ia berkata kepada anak-anaknya saat

menjelang ajalnya, 'Bopak yang bogaimanaknh aku bagi kalian?'
Mereka berkata, 'Bapak yang paling baik'. Ia berkata, 'sesungguhnya
aku belum melakukan kebaikon sama sekali. Apabila oku telah mati,

-
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maka bakarlah aku, kemudian haluskanlah, kemudian biarknnlah

aku'). Maksudnya, dengan lafazh"dzaruunii". Tapi dalam riwayat Al
Kasymihani dinukil dengan lafazh, "adzruunii". Kala 'dzaruunii'

artinya biarkan/tinggalkan, sedangkan'adzruniy' artinya tebarkan.

Dikatakan, 'adzrat ar-riih syai" yakni angin menerbangkan sesuatu

dan membuatnya terpencar. Makna ini sesuai dengan riwayat Abu

Hurairah dengan lafazh, ' dzarruunii'.

*jt e(Pada angin). Ketika membahas riwayat Hudzaifah saya

telah menyinggung perbedaan yang terjadi mengenai lafazh ini.

Sementara dalam hadits Abu Sa'id dinukil dengan lafazh,,-i-otb ii g.

(Pada hari yang kencang), yakni hari yang bertiup angin kencang'

Dalam hadits Mu'adz dari Syu'bah yang dinukil oleh Imam Muslim

disebutkan, *b *: € (Pada angin yang bertiup kencang). Lalu

tercantum dalam hadits Musa bin Ismail di bagian awal bab di atas,

'c:,',3t2 ,* Ji"dvi 4 *i $1. & (Hingga apabila api telah

makan dagingku, dan telah menembus ke tulangku, dan aku telah

hangus...).

",rb't:tt 1 :ri (Demi Allah, iika Allah berkuasa atasku). Dalam

riwayat Al Kasymihani disebutkan, ,i, "e 'tn 
4 (Jika Tuahnku

berkuasa atash). Al Khaththabi berkata, "Mungkin timbul

pertanyaan; bagaimana Allah mengampuninya padahal dia telah

mengingkari kebangkitan dan kekuasaan Allah untuk menghidupkan

orang yang mati? Jawabannya, orang itu tidak mengingkari

kebangkitan, tetapi dia tidak mengetahui, dan mengira bila hal itu

dilakukan niscaya dirinya tidak dibangkitkan sehingga tidak dapat

diadzab. Keimanannya nampak dari pengakuannya bahwa dia

melakukan perbuatan tersebut karena dorongan rasa takut kepada

Allah."
Ibnu Qutaibah berkata, "Terkadang sebagian kaum muslimin

keliru dalam memahami sebagian sifat-sifat Allah, tetapi hal itu tidak

menjadikan mereka kafir". Pemyataan Ibnu Qutaibah ditolak oleh

Ibnu Al Jauzi. Dia berkata, "Pengingkaran terhadap sifat qudrah

75,4 _ FATIIUL BAARI



(berkuasa) adalah suatu kekufuran menurut kesepakatan ulama.

Adapun hadits di atas tidak berkonotasi pengingkaran terhadap sifat
qudrah. Sebab makna lafazh, 'qadara' pada kalimat itu tidak
bermakna berkuasa, akan tetapi bermakna mempersempit, sama

seperti firman-Nya dalam surah Ath-Thalaaq f65l ayat 7, ^|b )rS Uj
'i i ; 18 ororg, iapa yang diper s empit r ezekinya). Sedangkan kalimat' /a

alliy adhallallaah', bukan bermakna; barangkali aku luput dari Allah.
Dikatakan, 'Dhalla syai', yakai sesuatu telah luput dan pergi. Sama

seperti firman Allah dalam surah Thaahaa[20) ayat 52, 'l: jt Sa;-i

urn- Quhan kami tidak akan salah dan tidak pula lupa). Barangkali

laki-laki dalam kisah itu mengucapkan perkataannya didorong oleh
kepanikan dan ketakutan yang sangat. Sebagaimana kesalahan yang

dilakukan oleh seseorang dalam kisah lain, dimana dia berkata,

'Engkau hambaku dan aku tuhan-Mu'. Dengan demikian makna
perkataannya, 'la'in qaddarallahu alayya' adalah; jika Allah telah
menakdirkan untuk menyiksaku niscaya Dia tetap akan menyiksaku.
Atau orang ini hanya menetapkan adanya pencipta, dan berada di
masa kevakuman wahyu, sehingga belum sampai kepadanya syarat-

syarat iman. Namun, pendapat paling kuat adalah bahwa orang itu
mengucapkan perkataannya dalam kondisi panik dan didominasi rasa

takut sampai dia tidak mengerti apa yang dia katakan. Ia
mengucapkannya dan tidak memaksudkan yang sebenarnya. Bahkan
keadaannya saat itu seperti orang yang lalai, linglung, dan lupa, yang

tidak diperhitungkan perbuatannya. Pendapat paling jauh dari
kebenaran adalah mereka yang mengatakan bahwa dalam syariat
orang itu bahwa orang kafir pun diampuni."

Ll;i ,'o:* -ili 6 uri,ir :Jui urltr ir V6 paUalt memerintahkan

kepada bumi serayo berfirman, "Kumpulkanlah apa yang ada
padamu dari [bagian-bagian tubuhJnya", maka bumi pun
melakukannya). Dalarn hadits Salman Al Farisi yang dinukil Abu
Awanah dalam kitab Shahih-nyadisebutkan , q L?g o6r|f, ii lur i6
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lt :? (Allah berfirman kepadanya, 'Jadilah', maka ia pun iadi
seketika lebih cepat daripada kedipan mata). Semua ini 

-sepertidikatakan oleh Ibnu Aqil- adalah berita tentang apa yang akan terjadi
di hari Kiamat. Bukan seperti pendapat sebagian orang bahwa yang
diajak berbicara adalah ruhnya. Karena pendapat ini tidak selaras

dengan lafazh hadits, *Allah mengumpulkannya." Disamping itu,
pembakaran dan penebaran di angin hanya terjadi pada jasad, dan
inilah yang akan dikumpulkan dan dikembalikan saat kebangkitan.

'Oit;,; ,e* 'J9 
(Selainnyo berkata, "Takut kepada-Mu").

Orang yang dimaksud adalah Abdurrazzaq, dimana dia menukil dari
Ma'mar dengan lafazh, "khasyyatuka" sebagai ganti lafazh,
"makhadatuka". Imam Ahmad menukil juga dari Abdunazzaq seperti
ini. Lalu dalam hadits Abu Sa'id disebutkan, "makhaafatuka", dan
dalam hadits Hudzaifah, " khasyyatuko ".

,Arj ,iGJrJ (Dia menyambutnya dengan rahmat-Nya;. Dalam

riwayat Al Kasymihani menggunakan lafazh,'fatalaafaaftlr'. Ibnu At-
Tin berkata, "Adapun lafazh,'fatalaqqaahu' memiliki makna cukup
jelas. Akan tetapi yang masyhur bahwa kata setelah kata 'talaqqaa'
menggunakan huruf ba' di awalnya (fatalaqqahu birahmatifti). Oleh
karena itu kata 'rahmah' pada kalimat di atas diberi baris 'fathah'
karena berkedudukan sebagai objek. Namun, ada kemungkinan kata
itu digolongkan dalam jenis laki-laki dan diberi baris 'dhammah'
karena berkedudukan sebagai pelaku. Sedangkan kata,'talaafoahu'
aku tidak tahu kesesuaiannya dengan redaksi hadits, kecuali bila
dikatakan ia berasal dari kata 'fatalaffafahu'yang artinya meliputinya.
Namun karena tiga huruf 'faa'berkumpul, maka yang terakhir diubah
menjadi'olrf' seperti kata'dassqaha' yang berasal dari kata
odossasaha'." Demikian pernyataan Ibnu At-Tin yang terkesan

dipaksakan. Bahkan menurut saya, kata itu terdiri dari tiga huruf
(tsulaatsi), dan maknanya sama seperti kata'talaqqaa' (menyambut).

Penggunaan kata tersebut ditemukan juga dalam hadits Salman, 6,
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i'1ib oi 6:r:& e\t>\3 (Disebabkan apa yang ditemuinya di sisinya maka

clia diampuni).

Keclua puluh sembilan, hadits Abu Hurairah RA tentang

seorang laki-laki yang memberi piutang kepada orang lain.

Penjelasannya telah dikemukakan pada pembahasan tentang jual-beli.

Ketiga puluh, hadits Abdullah bin Umar tentang wanita yang

mengikat kucing, dan saya belum menemukan keterangan tentang

nama wanita itu. Hanya saja telah dikemukakan terdahulu bahwa dia

berkulit hitam dan berasal dari suku Himyar dari kalangan bani Isra'il.

Disebutkan pula bahwa semua itu tidak bertentangan. Hal itu telah

dijelaskan pada bagian akhir pembahasan tentang awal mula

penciptaan.

Ketiga puluh satu,hadits Abu Mas'ud tentang hal-hal kenabian

yang didapati manusia.
t. / i . .:l),; €i f (Dari Abu Mas'ud). Demikianlah yang asli.

Demikian Ad-Daruquthni menceritakarurya dalam kitab Al llal, dan

dia berkata, "Abu Malik Al Asyja'i telah menukilnya dari Rib'i, dari

Hudzaifah."

Saya (Ibnu Hajar) katakan bahwa riwayatnya dinukil oleh Imam

Ahmad. Namun, tidak tertutup kemungkinan bila Rib'i telah

mendengar hadits itu dari Abu Mas'ud dan dari Hudzaifah sekaligus.

a j$ 7l'? 4 eflt '!:):tl $, "tt1 
lsrtungguhnya di antara apa yang

didapati manusia dari perkatoan kenabian). Kata'an-naas ' berbaris

'dhammah' dalam semua riwayat karena berkedudukan sebagai

pelaku. Akan tetapi bisa pula diberi baris 'fathah' dan dianggap

sebagai objek. Sehingga maknanya adalah; di antara perkara yang

sampai kepada manusia.

Maksud, 'perkataan kenabian' adalah sesuatu yang disepakati

oleh para nabi, yakni perkara yang dianjurkan para nabi dan tidak

pernah dihapus dalam syariat-syariat mereka, sebab ia adalah perkara

yang diterima akal. Lalu dalam riwayat Abu Daud, Imam Ahmad dan
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selainnya diberi tambahan, j.1li ar$r (Kenctbian yang pertama), yakni

sebelum Nabi kita SAW.
:ei"b 1, U-t (Lakukan apa yang engkau suka). Ini adalah

perintah yang bermakna berita, atau mungkin juga berkonotasi
ancaman. Maksudnya, lakukan apa yang engkau suka, karena
sesungguhnya Allah akan membalasmu. Atau, perhatikan apa yang

ingin engkau lakukan, jika termasuk perkara yang tidak memalukan,
maka lakukanlah. Namun, jika termasuk perkara yang memalukan,
maka tinggalkanlah. Atau, jika engkau tidak malu kepada Allah atas

sesuatu, maka kamu wajib tidak malu kepada-Nya dalam urusan

agama,lakukanlah dan jangan peduli dengan makhluk. Atau, anjuran
untuk malu dan menyitir keutamaannya, yakni jika tidak boleh
melakukan semua yang engkau suka, maka tidak boleh meninggalkan
rasa malu.

Ketiga puluh dua, hadits Ibnu Umar "Ketik(t seorang laki-laki
sedang menyeret kainnya karena sombong, maka ia dibenamkan."
Penjelasannya akan disebutkan pada pembahasan tentang pakaian.
Abdullah yang disebutkan di tempat ini adalah Ibnu Al Mubarak,
bukan Abdullah bin Wahab. Sebab keduanya sama-sama telah
menukil hadits di atas dari Yunus. Riwayat Abdullah bin Wahab
diriwayatkan An-Nasa'i dan Abu Awanah dalam kitab Shohih-nya.

,S"r^!! C !.U i ,i*!jt * A)t (Riwayat ini dinukil puta oleh

Abdurrahman bin Khalid dari Az-Zufrri). Abdurrahman bin Klialid
adalah Ibnu Musafir. Maksudnya, Abdurrahman bin Khalid
meriwayatkan dari Az-Zufui seperti sanad di bagian awal hadits.
Sanad riwayat Abdurrahman telah disebutkan melalui sanad yang
maushul dalam pembahasan tentang pakaian.

Ketiga puluh rlga, hadits Abu Hurairah tentang keutamaan hari
Jum'at. Hadits ini telah dijelaskan pada pembahasan tentang jum'at.

Ketiga puluh empat, hadits Muawiyah tentang larangan
menyambung rambut. Hadits ini telah disebutkan melalui jalur lain,
dan akan dijelaskan pada pembahasan berikutnya.
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i33 ,* 3:* AS (Riwayat ini dinukil pula oleh Ghundar tlari

Syu'bah). Riwayat yang dimaksud telah disebutkan melalui sanad
yang maushul oleh Imam Muslim dan An-Nasa'i dari jalurnya. Lalu
Imam Ahmad dan Ibnu Syaibah meriwayatkan dari Ghundar 

-yakni
Muhammad bin Ja'far- dari Syu'bah.

Penutup
Pembahasan tentang cerita para nabi, serta yang berkaitan

dengannya yaitu cerita bani Isra'il telah memuat 209 hadits marfu'.
Hadits-hadits yang diulang baik pada pembahasan ini maupun pada

pembahasan sebelumnya sebanyak 127 hadits dan yang tidak diulang
sebanyak 82 hadits. 30 diantaranya adalah hadits mu'allaq, dan

sisanya memiliki sanad yang maushul.

Hadits-hadits ini diriwayatkan pula oleh Imam Muslim kecuali
hadits Aisyah, "Ruh-ruh bagaikan tentaro", hadits, "Aku telah melihst
As-Sadd (tembok)" keduanya adalah hadits mu'allaq, hadits Abu
Hurairah "lbrahim bertemu bapaknya", hadits Ibnu Abbas tentang
kisah Zamzam dan pembangunan Ka'bah (secara panjang lebar),
hadits Abu Hurairah tentang permintaan perlindungan untuk Al Hasan

dan Al Husain, hadits Sabrah bin Ma'bad, hadits Abu Asy-Syamus,
hadits Abu Dzar (ketiganya adalah hadits mu'ollaq), hadits Ummu
Ruman tentang berita dusta yang dituduhkan kepada Aisyah, hadits
Abu Hurairah,"Hanya saja dinamakan Khadhir/Khidhir", hadits Ibnu
Mas'ud tentang Yunus AS, hadits Abu Hurairah, "Diringanknn Al
Qur'an bagi Dawud", hadits Umar, "Janganlah kalian
menyanjungku", hadits Aisyah tentang makruhnya bertolak pinggang,

hadits Abdullah bin Amr, "Sampaikan dariku", hadits Abu Hurairah,
"Sesungguhnya orang-orang Yahudi tidak menyemir", hadits Aisyah
tentang Tha'un, dan hadits Abu Mas'ud tentang malu.

Pada pembahasan ini juga terdapat 86 atsar dari sahabat dan

generasi sesudah mereka.

-
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